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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516875-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Meble
2020/S 212-516875
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Łaźnia Nowa
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 678–293–88–05
Adres pocztowy: os. Szkolne 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31–977
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kowlaska
E-mail: przetargi@laznianowa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.laznianowa.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury Gminy Miejskiej Kraków

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wymiar
Numer referencyjny: Znak: DPDU-271.5.2.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
39100000 Meble

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i
montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wymiar, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa
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i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom
Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę wraz z montażem mebli do zabudowy, tj. szaf
na wymiar, wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych, wraz z wyładunkiem i wniesieniem oraz
rozlokowaniem lub montowaniem i instalacją, według załączonego do SIWZ ogólnego wykazu rodzajów i ilości
wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia, jak i świadczenie usług gwarancyjnych, dla Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 170 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39141300 Szafy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dom Utopii, os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło w Krakowie – Nowej Hucie, 31-977 Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.4 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie oraz dostawę mebli i wyposażenia meblowego,
zawartego w opisie przedmiotu zamówienia wraz z kompletnym montażem mebli, kosztami opakowania,
transportu, załadunku i rozładunku, wniesienia, ustawienia, wypoziomowania w pomieszczeniach dokładnie
wskazanych przez Zamawiającego, zabezpieczenia między innymi wind, schodów, korytarzy, ścian, podłóg
przekazanych do użytkowania na czas realizacji umowy, rozpakowania, wywozu opakowań a także usługi
gwarancyjne, usuwanie wad oraz naprawę dostarczonych elementów w okresie gwarancji.
1.5 Stan istniejący: Obiekt, do którego ma być dostarczony przedmiot zamówienia, zlokalizowany jest na
os. Szkolnym 26, tzw. Nowe Skrzydło w Krakowie – Nowej Hucie. Budynek składa się z pięciu kondygnacji
(przyziemie, parter, I piętro, II piętro i III piętro), wyposażony jest w jedną windę osobową. W budynku są
prowadzone prace związane z przebudową.
1.6 Zamawiający wymaga, aby oferowane meble i wyposażenie meblowe, objęte przedmiotem zamówienia:
1.6.1 było kompletne, nieużywane, nieuszkodzone, nie stanowiło przedmiotu praw osób trzecich oraz aby
do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem nie był wymagany zakup dodatkowych elementów i
akcesoriów,
1.6.2 było wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019
r.,
1.6.3 było zgodne z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, tj. Opisem przedmiotu
zamówienia,
1.6.4 spełniało wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
1.6.5 oferowane meble i wyposażenie meblowe oraz użyte materiały posiadały wymagane atesty lub
certyfikaty lub inne dokumenty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym
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zakresie przepisami (w opisie poszczególnych pozycji znajdują się szczegółowe wymagania) lub dokumenty
równoważne.
1.11 Zakres dostawy i montażu obejmuje między innymi:
1.11.1 dostarczenie mebli do pomieszczeń obiektu przy os. Szkolne 26 tzw. Nowe Skrzydło, wskazanych przez
Zamawiającego,
1.11.2 załadunek, rozładunek, rozpakowanie, skręcenie i montaż mebli oraz ustawienie i wypoziomowanie
we wskazanych pomieszczeniach oraz jeżeli dotyczy to podłączenia ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej i
elektrycznej wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, montaż elementów wykończeniowych typu zamki,
zawiasy, wykończenia łączeń itp., wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych w zakresie aranżacji wnętrz
1.11.3 uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.),
1.11.4 zabezpieczenie m. in. windy, schodów, korytarzy, ścian, podłóg przekazanych do użytkowania, na czas
realizacji umowy.
1.12 Z uwagi na przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji oraz aby uniknąć utraty
tych uprawnień, Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń
w mieniu Zamawiającego podczas realizacji niniejszej umowy, wynikłe z winy Wykonawcy, w budynku i na
terenie przy os. Szkolne 26, będą usuwane przez Gwaranta (firmę AGA-Bauservice Sp. z o.o.) i/lub jego
podwykonawców na koszt Wykonawcy.
1.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Każdy
Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać
w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania
i parametry techniczne oraz funkcjonalne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż
opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same
cechy, parametry na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami
ustawy Pzp zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na całość zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Rękojmia na całość zamówienia / Waga: 10

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku
os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, umowa nr
POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów kultury programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22
ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca najpóźniej
w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 5 000,00
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-349036

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wymiar
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/10/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Office Plus Kraków Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Słupecka 4/85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-309
Państwo: Polska
E-mail: krakow@officeplus.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 170 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 147 712.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy,
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o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację bądź wobec
którego w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub wobec którego sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub wobec którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.). Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, jak również wskazani w
ofercie podwykonawcy. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
Wykonawca wraz z ofertą składa:
1. formularz oferty zawierający oświadczenia odpowiednio do wzoru załączonego do SIWZ;
2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry i warunki wymagane oraz
wskazanie marki/typu/modelu/symbolu itp. i producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację
oferowanych poszczególnych materiałów i elementów oraz obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia
wyliczonej w oparciu o własną kalkulację. Wymagane informacje i ceny należy przedstawić w formie
tabelarycznej odpowiednio do wzoru opisu przedmiotu zamówienia i kalkulacji ceny oferty załączonej do SIWZ
(1 plik w formacie excel, zawierający 1 arkusz – Załącznik 7 do SIWZ), stanowiącego integralną część SIWZ;
3. informację o przetwarzaniu danych osobowych;
4. oświadczenie w formie jednolitego dokumentu europejskiego – JEDZ, wypełnione oraz podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożone zgodnie z poniższymi zapisami w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (informacje
zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu);
5. dowód wniesienia wadium w przypadku jego złożenia w innej formie niż pieniężna.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul.
Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu
terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.
1 i 2 Pzp wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia; Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
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weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają
się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej art. 179 – 198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2020
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