Warszawa: Dostawa: HONOROWEJ BRONI BIAŁEJ, PROPORCÓW HONOROWYCH, I SZNURÓW
WYRÓśNIAJĄCYCH W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI ZP 26_2010
Numer ogłoszenia: 323492 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wceo.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa: HONOROWEJ BRONI BIAŁEJ, PROPORCÓW
HONOROWYCH, I SZNURÓW WYRÓśNIAJĄCYCH W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI ZP 26_2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa znaków tytułów honorowych i honorowej broni białej w
podziale na 3 części: Część I: dostawa honorowej broni białej; CPV 35310000-0: 1.Szabla Honorowa Wojska Polskiego - 20 szt.;
2.Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej - 6 szt.; 3.Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojsk
Lądowych - 120 szt.; 4.Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Sił Powietrznych - 40 szt.; 5.Kordzik
Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Marynarki Wojennej -20 szt.; 6.Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej Wojsk Specjalnych - 8 szt. Szczegółowe opisy i wzory honorowej broni białej zamieszczone w
załączniku 1 do SIWZ; Część II: dostawa proporców honorowych Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych; CPV 37800000-6:
- Proporzec honorowy Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych - 2 szt. Szczegółowy opis i wzór proporca honorowego
Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych w załączniku nr 2 do SIWZ. Część III - dostawa sznurów wyróŜniających; CPV
37800000-6: 1.Sznur wyróŜniający w kolorze niebieskim z jednym chwastem - 2000 szt.; 2.Sznur wyróŜniający w kolorze
amarantowym z jednym chwastem - 2000 szt.; 3.Sznur wyróŜniający w kolorze niebiesko-srebrnym z jednym chwastem - 20 szt.;
4.Sznur wyróŜniający w kolorze amarantowo-srebrnym z jednym chwastem - 20 szt.; 5.Sznur wyróŜniający w kolorze niebieskim
z dwoma chwastami - 4000 szt.; 6.Sznur wyróŜniający w kolorze amarantowym z dwoma chwastami - 4000 szt.; 7.Sznur
wyróŜniający w kolorze niebiesko-srebrnym z dwoma chwastami - 20 szt.; 8.Sznur wyróŜniający w kolorze amarantowosrebrnym z dwoma chwastami - 20 szt. Szczegółowe opisy i wzory sznurów wyróŜniających w załączniku nr 3 do SIWZ;
PowyŜsze przedmioty zostały opisane na podstawie obowiązujących aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej z 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróŜniania Ŝołnierzy, byłych Ŝołnierzy oraz pododdziałów i instytucji wojskowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 841) Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz.
154 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późniejszymi zmianami). Dostawa ma nastąpić do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie ul. S. Banacha 2 wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń magazynowych. Opis
przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: - CPV: 37800000-6- wyroby rękodzielnicze i artystyczne; 35310000-0 broń róŜna, - 35311000-7 - miecze, kordy, bagnety, lance.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.31.00.00-0, 35.31.10.00-7, 37.80.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5) Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli
Wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 dostawę
wyrobów rękodzielniczych i artystycznych, broni róŜnej, mieczy, kordów, bagnetów, lanc o wartości brutto nie
mniejszej niŜ 40% wartości brutto oferty złoŜonej w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 7);
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 %
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wceo.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI
OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60 pok 15a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2010 godzina 10:30,
miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60 kancelaria pok.
313.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa honorowej broni białej.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe opisy i wzory honorowej broni białej
zamieszczone w załączniku 1 do SIWZ;35310000-0.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.31.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa proporców honorowych Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis i wzór proporca honorowego
Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych w załączniku nr 2 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa sznurów wyróŜniających.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe opisy i wzory sznurów
wyróŜniających w załączniku nr 3 do SIWZ;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

