Firefox

1z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/63738387-4a91-4cea-aff3-c4c2...

Ogłoszenie nr 510415932-N-2021 z dnia 15.02.2021 r.
Teatr Łaźnia Nowa: wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do
wyposażenia pokoi rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ArtystycznoEdukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
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.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601593-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Łaźnia Nowa, Krajowy numer identyfikacyjny 35690088300000, ul. os. Szkolne 25,
31-977 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 250 320, e-mail
biuro@laznianowa.pl, faks 124 250 321.
Adres strony internetowej (url): http://www.laznianowa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia pokoi
rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja
budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom
Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Znak: DPDU-271.7.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania,
dostawy i montażu mebli do wyposażenia pokoi rezydencyjnych, związanych realizacją
Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe
Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków
Unii Europejskiej. 1.1. 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. 1.2. Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie, dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia meblowego, 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. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawierają Załączniki do SIWZ, tj.: 1.3.1 Załącznik 1 03_DU-AW_P4_1p-rzutaranzacja_16082020 (1 plik PDF), 1.3.2 Załącznik 2 04_DU-AW_P4_2p-rzutaranzacja_16082020 (1 plik PDF), 1.3.3 Załącznik 3 DU-P4_1MeblePokojeOpisPrzedmiotuZamowienia (1 plik PDF), 1.3.4 Załącznik 4 DU-P4_1MebledoPokojeOpisPrzedmiotuZamowienia (1 plik w formacie Excel), 1.3.5 Załącznik 5 DUP4_1-MeblePokojeOpisiKalkulacja (1 plik w formacie Excel). 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 2019r., 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 zakresie przepisami (w opisie poszczególnych
pozycji znajdują się szczegółowe wymagania) lub dokumenty równoważne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV: 39143100-7, 39121000-6, 39143310-2, 39141100-3, 39113000-7,
39150000-8
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 210390.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Office Plus Kraków Sp. z o.o.
Email wykonawcy: krakow@officeplus.pl
Adres pocztowy: ul. Słupecka 4/85
Kod pocztowy: 02-309
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 258779.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258779.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288441.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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