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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.warszawa-straz.pl

Warszawa: Zakup 150 kpl. zestawów naprawczych do aparatów o chrony dróg oddechowych typ X-
Pro (reduktor, automat płucny, maska) oraz zakup 130 kpl. ze stawów naprawczych do maski aparatu

PSS 100.
Numer ogłoszenia: 444996 - 2013; data zamieszczenia: 31.10 .2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy , ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022

5967300, faks 022 5967800.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.warszawa-straz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Zakup 150 kpl. zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych typ X-Pro

(reduktor, automat płucny, maska) oraz zakup 130 kpl. zestawów naprawczych do maski aparatu PSS 100..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: zakup 150 kpl. zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych

typ X-Pro (reduktor, automat płucny, maska) oraz zakup 130 kpl. zestawów naprawczych do maski aparatu PSS 100. Zamówienie jest podzielone na części:

A i B..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.67.70.00-2, 35.81.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 2 4 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu

warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklucze niu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite j Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru

wykonawcy, w następujących sytuacjach: 1) Możliwości zaproponowania wydłużonego okresu gwarancji 2) Urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa-straz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: ul. Polna 1; 00-622 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa (kancelaria ogólna - parter)..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznani a środków pochodz ących z bud żetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup 150 kpl. zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych typ X-Pro (reduktor, automat płucny, maska)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: Zakup 150 kpl. zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych

typ X-Pro (reduktor, automat płucny, maska)..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.67.70.00-2, 35.81.40.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 04.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup 130 kpl. zestawów naprawczych do maski aparatu PSS 100..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: zakup 130 kpl. zestawów naprawczych do maski aparatu PSS 100..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.67.70.00-2, 35.81.40.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 04.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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