OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Pałac Młodzieży w Warszawie
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. (22) 620-33-63, fax. (22) 620-54-11
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa środków czystości
do Pałacu Młodzieży w Warszawie
oraz Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka
woj. warmińsko-mazurskie w roku 2013”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Pałacu Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad 1 oraz do
Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w okresie od
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Defilad
1, w sekretariacie Pałacu Młodzieży od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 w soboty w godz. 10.00 – 14.00
lub pobrać ze strony internetowej www.pm.waw.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferty będą oceniane na podstawie kryterium - Cena brutto za realizację zamówienia - 100 %.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie 12 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2013 r. do
dnia 31 grudnia 2013 r.
Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 5 dni licząc od dnia złożenia zamówienia
telefonicznego, faxem lub elektronicznie.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy Pl. Defilad 1 w sekretariacie Pałacu Młodzieży,
I piętro, pokój 203 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 19.30, w soboty od 10.00 do 14.00
Termin składania ofert do 5 grudnia 2012 roku do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się 5 grudnia 2012 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy
Pl. Defilad 1, w pokoju 204.
Termin związania ofertą – 30 dni.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu należy wykazać się zrealizowaniem przynajmniej trzech
dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również dostaw realizowanych w zakresie
przedmiotu niniejszego postępowania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości (na kwotę
brutto: minimum wartości oferty składanej przez Wykonawcę), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz zrealizowanych zamówień należy złożyć wg wzoru stanowiącego zał. Nr 6 do siwz.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomiczne i finansowej
oraz
 nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych
od Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni
z postępowania.

1.

W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) wykazu zrealizowanych przynajmniej trzech dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –
również dostaw realizowanych w zakresie przedmiotu niniejszego postępowania, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości (na kwotę brutto: minimum wartości oferty składanej przez Wykonawcę),
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz zrealizowanych zamówień należy złożyć wg wzoru
stanowiącego zał. Nr 6 do siwz,
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do siwz.

UWAGA:
Na podst. art. 26 ust. 2b ustawy pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W powyższym przypadku do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wymaganych
w siwz dokumentów.
2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

A) dot. Wykonawców mających siedzibę/miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie
z załącznikiem nr 4)
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3) aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny odpis lub zaświadczenie
stanowi dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
B) dot. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy składają:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 4)
2) zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - lit. A) pkt. 2) — składają dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania - potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
a)

dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

b)

jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2) - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

c)

w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

UWAGA
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji

części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ustępie j/w.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymagania określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda:
1) Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania,
2) oświadczenia Wykonawcy, ze przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy z dnia 25.02.2011 r o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322). W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga
spełniania powyższego warunku – należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie.
4. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) Wypełniony formularz oferty przetargowej – zał. nr 1 do siwz,
2) Wypełniony arkusz obliczania ceny – zał. nr 2 do siwz,
3) Pełnomocnictwo lub upoważnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z innych ustaw lub
dokumentów przywołanych lub załączonych do oferty. Dokument pełnomocnictwa lub upoważnienia musi być
przedstawiony w oryginale lub kopii – poświadczonej notarialnie.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia wymienionego powyżej lub złożenie go w niewłaściwej formie
(przy braku możliwości uzupełnienia dokumentów) spowoduje odrzucenie oferty. Złożenie przez Wykonawcę
nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2
ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z prowadzonego postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod
warunkiem, że taka oferta spełniać będzie poniższe wymagania:

1.
-

w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

-

w przypadku warunku wymaganego doświadczenia zrealizowali łącznie w ostatnich 3 latach co najmniej
3 zamówień na dostawy o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym zamówieniu,

-

oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców
występujących wspólnie,

-

przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela
pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem
podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców,

-

wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako
reprezentant pozostałych (liderem),

2.

Nie spełnienie w/w warunków spowoduje odrzucenie Wykonawcy występującego wspólnie.

3.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

kod CPV: 18424000-7 rękawice, 18930000-7 worki, 33741100-7 środki do mycia rąk, 33761000-2 papier toaletowy,
33763000-6 ręczniki papierowe, 39224330-0 wiadra, 39224340-3 kosze, 39800000-środki czyszczące i polerujące,
39812100-8 pasty do podłóg, 39812400-1 zmiotki, 39830000-9 środki czyszczące, 39831000-6 preparaty piorące,
39831210-1 detergenty do zmywarek, 39831300-9 środki do czyszczenia podłóg, 39831600-2 środki do czyszczenia
toalet.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2012 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r.
Dyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Urszula Wacowska

