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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.cricoteka.pl

Kraków: wykonanie tablic ze szkła antyrefleksyjnego z nadrukiem i montażem
Numer ogłoszenia: 238712 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" , ul. Szczepańska 2, 31-011 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 421 69 75, faks
12 421 28 40.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.cricoteka.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: wykonanie tablic ze szkła antyrefleksyjnego z nadrukiem i montażem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i montaż elementów
oznakowania budynku Muzeum T. Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, na które składają się tablice wykonane ze szkła
antyrefleksyjnego z nadrukiem. 2. Wymiary tablic: a. 90x90 cm (+- 3 cm), grubość co najmniej 6 mm i nie więcej niż 8 mm - szt. 9 b. 180x180 cm (+- 6 cm),
grubość co najmniej 6 mm i nie więcej niż 8 mm - szt. 14 c. 110x90 cm (+- 3 cm), grubość co najmniej 6 mm i nie więcej niż 8 mm - szt.3 d. 42x21 cm , grubość
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co najmniej 6 mm i nie więcej niż 8 mm - szt. 47 e. 29,7x14,8 cm, grubość co najmniej 6 mm i nie więcej niż 8 mm - szt. 36 f. 21x10,5 cm, grubość co najmniej 6
mm i nie więcej niż 8 mm - szt.15 g. 14,8x7,5 cm, grubość co najmniej 6 mm i nie więcej niż 8 mm - szt.19 3. Zamawiający wymaga, aby szkło antyrefleksyjne
charakteryzowało się następującymi parametrami: a. Szkło typu float; b. Odbijanie światła: 1% lub mniej, (mierzone dla szkła o grubości 4 mm); c.
Przepuszczalność światła: 98% lub więcej (mierzone dla szkła o grubości 4 mm). Zamawiający wymaga, aby szkło było przejrzyste, w szczególności Zamawiający
nie dopuszcza zaoferowania szkła pokrytego warstwami antyrefleksyjnymi powodującymi zniekształcenie kolorów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.34.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, według kryterium spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu elementów oznakowania budynku o wartości co
najmniej 50 000 PLN netto.
III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, według kryterium spełnia/nie spełnia. Ocena spełniania warunku
oparta będzie na załączonym do oferty wykazie wykonanych zamówień, uzupełnionym zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, według kryterium
spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, według kryterium spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, według kryterium spełnia/nie spełnia.
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 spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
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 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, 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 dotyczące przynależności 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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ
OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego;

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.
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy; 2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku wysokość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie; 3) nastąpi zmiana terminów
umownych realizacji umowy przez wykonawcę robót budowlanych Muzeum, 4) wystąpi konieczność zmiany terminu udostępnienia Wykonawcy poszczególnych
pomieszczeń Muzeum w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi. 5) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne, o
charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwom którego Strony nie mogły
zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy; 6) nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania
zamówienia w związku z okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia w
związku z koniecznością dostosowania projektu do potrzeb Zamawiającego, w szczególności wynikającymi z postępu prac budowlanych lub zmiany sposobu
użytkowania poszczególnych pomieszczeń, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o wartość pominiętych prac.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cricoteka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka ul. Szczepańska 2
31-011 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora Cricoteka ul. Szczepańska 2 31-011 Kraków Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane ze środków
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
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
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