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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373343-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Meble biurowe
2014/S 211-373343
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka" z siedzibą w Krakowie
ul. Nadwiślańska 2–4
Osoba do kontaktów: Ewa Kaczmarczyk
30-527 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124427770
E-mail: kaczmarczyk@cricoteka.pl
Faks: +48 124212840
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.cricoteka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Muzeum T. Kantora Cricoteka i nowej siedziby Ośrodka
Dokumentacji Sztuki T. Kantora w Krakowie.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL213

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Muzeum T. Kantora Cricoteka i
nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora w Krakowie.
2. Adres obiektu: Kraków, ul. Nadwiślańska 2–4.
3. Zakres zamówienia obejmuje prace związane z wykonaniem dostawy (w tym zakup, ewentualne
wytworzenie, załadunek, transport, rozładunek, wniesienie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiającego) – zgodnie z:
a) Formularzem cenowym (dołączonym do oferty Wykonawcy, wykonanym zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ);
b) Szczegółową specyfikacją techniczną (załączniki nr 6 do SIWZ);
c) Instrukcjami lub innymi wymogami producentów poszczególnych mebli odnośnie sposobu montażu
dostarczanych mebli, w tym w szczególności wymogami wynikającymi z udzielonej gwarancji.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna (zał. nr 6 do
SIWZ).
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 60 miesięcy gwarancji oraz 60 miesięcy rękojmi za wady licząc
od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, na elementy wyposażenia na warunkach określonych w
istotnych warunkach umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39130000-2 Meble
biurowe.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 31 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu
zamówienia w kwocie: 5 400 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną
10:00 dnia 2.12.2014.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.
zm.15).
4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek Ośrodek
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Cantora Cricoteka, ul. Szczepańska 2, 31-011 Kraków bank: Bank Pekao SA
Oddział w Krakowie, Rynek Główny 47, nr konta 88 1240 4650 1111 0000 5153 1092 z dopiskiem „wadium –
dostawa mebli sygn. ZP.I.E.25-2014” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na
ww. rachunku. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu
dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą.
5. Warunki, które winna spełniać gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium:
1) z gwarancji ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie
wywiązał się ze zobowiązań wynikających z SIWZ, zgodnie z art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp;
2) kwota gwarancji lub poręczenia i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SIWZ. Termin
obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ;
3) gwarancja lub poręczenie powinno być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu
nie mogą być zawarte jakiekolwiek:
a) warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej; lub
b) wymogi, których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty;
4) gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego;
5) jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub
Poręczającemu wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty
wadium przez wykonawcę;
6) wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie
doręczone w czasie obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres;
7) przedstawienie gwarancji lub poręczenia nie spełniających powyższych warunków uznane będzie
przez zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia
zamówienia.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
7. Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy, którego numer poda on na dokumencie
przelewu wadium lub pisemnie w złożonej ofercie.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Zapłata ceny nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT,
wystawionych po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca wystawi fakturę VAT i dostarczy ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
Zapłata przez Zamawiającego ceny nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Cena zostanie zapłacona przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, w szczególności, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – należycie
wykonali co najmniej 1 dostawę mebli przeznaczonych do użytku biurowego na kwotę nie mniejszą niż 50 000
PLN brutto.
Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług,
określonego w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia.
W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje
kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, w szczególności, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, według
kryterium spełnia/nie spełnia.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy,
wskazanego w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.I.E.25-2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.12.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10.12.2014 - 10:15
Miejscowość:
Gabinet Dyrektora, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Małopolski Regionalny Program
Operacyjny 2007–2013.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.10.2014
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