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Ogłoszenie nr 563401-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Dostawa i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki
13 , 31157 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, , e-mail zp@asp.krakow.pl, , faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
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zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.asp.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13, Biuro Rektora i Kanlerza ASP, pokój nr 104, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer referencyjny: BZP-3942-20/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
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Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2. Zamówienie podzielone
zostało na następujące części: część 1 – fotele biurowe obrotowe część 2 - krzesło biurowe obrotowe dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki część 3 – regały metalowe dla Galerii ASP część 4 - łóżka z materacami dla Domu Plenerowego ASP Harenda w Zakopanem część 5 krzesła drewniane dla Domu Plenerowego ASP Harenda w Zakopanem część 6 – krzesła i stoły składane dla Wydziału Architektury Wnętrz część 7
- wykonanie i dostawa mebli na wymiar wg projektu 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części, w tym opis asortymentu i ilości,
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy),
rozładunek, kompletny montaż i ustawienie mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących lokalizacjach: 1) dla części 1, 3,
7 - w siedzibie ASP: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 2) dla części 4 i 5 - w siedzibie Domu Plenerowego ASP im. Jana Matejki w Krakowie, przy
ul. Harenda 16 w Zakopanem 3) dla części 6 – siedziba Wydziału Architektury Wnętrz, 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 4) dla części 2 – siedziba
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29 5. Dostarczone meble stanowiące przedmiot zamówienia winny być
fabrycznie nowe i nieużywane, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane z materiałów
dopuszczonych do obrotu (płyty meblowe, wsporniki, tkaniny tapicerskie, okucia i inne), powszechnego stosowania i użytkowania oraz posiadają
wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne i świadectwa jakości. 6. Materiał użyty do wykonania mebli nie może zmieniać
struktury i koloru podczas użytkowania. 7. W przypadku, gdy dostarczone meble lub ich elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas
transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 8.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego
podziałem na części. 2) Nie dopuszcza się jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczej części, co będzie traktowane jako złożenie oferty
niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty w ramach tej części. 3) Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części
zamówienia. 4) Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne: 1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez
Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów
wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich
producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń. 2) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować
równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów
wskazanych przez Zamawiającego. 3) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je
przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność,
Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona. 4) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością
Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić
spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i wyposażenie, a w przypadku stwierdzenia
niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 5)
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w niniejszej SIWZ. 6) W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający: a. wymaga, od wykonawcy złożenia wraz z
ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do określonych w SIWZ. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że wykonawca zastosuje
materiały i rozwiązania podane w SIWZ; b. nie dopuszcza zastosowania na etapie realizacji zamówienia przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy. 11. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia (wymagany dla każdej części
zamówienia) – minimum 24 miesiące Uwaga: Okres gwarancji musi zostać podany przez Wykonawcę w ofercie w postaci „ilości miesięcy”
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oferowanej gwarancji, gdyż okres oferowanej gwarancji będzie podlegał ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert i zostanie określony w
umowie na podstawie oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39130000-2
39112000-0
39111100-4
39113000-7
39132100-7
39121000-6
39131100-0
39143110-0
39143112-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
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Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (dla każdej z części której dotyczy oferta) odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona - w każdej części odrębnie - uzyska najwyższą ilość punktów wg
przyjętych kryteriów wyboru oferty określonych w SIWZ, zostanie wezwany przez Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do
złożenia (w terminie nie krótszym niż 5 dni): 1) dokładnego opisu zaoferowanych mebli, rysunków lub folderów lub fotografii, opisu
technicznego w odniesieniu do wszystkich parametrów i wymiarów podanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia –
Załącznik Nr 1 do SIWZ (opis nie może zawierać sformułowań nieprecyzyjnych takich jak „lub”, „np.”, „nie mniejsze niż”) 2) Oświadczenia
Wykonawcy potwierdzającego, że zastosowane materiały, z których wykonany jest/będzie oferowany przedmiot zamówienia, posiadają certyfikat
na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną oraz że spełniają wymogi przepisów w zakresie BHP i ergonomii
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe
oświadczenie składa się w formie oryginału. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
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wykonawców oświadczenia o którym mowa w Sekcji III.3) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z tych wykonawców.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3) (wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ), dla każdego z podwykonawców odrębnie. 3. Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.1) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa Sekcji III.4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa powyżej w ust. 6
niniejszego rozdziału. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4.W
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584,
z późn. zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach
unormowania przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach i zakresie: 1)
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 2) numeru katalogowego produktu,
nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. przy zmianie dokonanej przez producenta), 3) w
razie wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, 4) w razie niedostępności na rynku produktów wskazanych w ofercie, wynikającej z
zaprzestania produkcji, wycofaniem z rynku lub z innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy, 5) zmiany przepisów prawnych istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-11, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

9 z 16

2017-08-03 15:51

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d7...

przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: fotele biurowe obrotowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Krzesło biurowe sztuk 1- z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Mechanizm pozwala na swobodne kołysanie się. Oparcie
odchyla się synchronicznie z siedziskiem (stosunek 2:1), a maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19˚ przy 8˚ odchylenia siedziska. Blokada
siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Siedzisko z kanałem wentylacyjnym. Regulowana siła oporu oparcia. Wysokość oparcia może być zmieniana za
pomocą systemu 10 zapadek. Po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy. Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika
pneumatycznego. Regulacja wysunięcia siedziska przód – tył, Podłokietniki regulowane. Regulowany zagłówek w kierunkach przód tył – gór – dół
tapicerowany. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Stabilna, pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z
wytrzymałego materiału w kolorze czarnym. Samohamowne kółka nierysujące powierzchni (wykładzina PCV). Oparcie i wyraźnie wyprofilowane do
naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tkanina wykonana w 100% z włókna syntetycznego o
gramaturze nie mniejszej niż 225 g/m2, odporność na ścieranie wynosi nie mniej niż 30.000 cykli Martindale. Kolorystyka: ciemny, czarny. Kolor do
potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Miejsce dostawy - Dział Obsługi Informatycznej, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 " "Fotel biurowy obrotowy
tapicerowany sztuk 2 - kolor tapicerki – bordowy - szerokie siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie - regulacja wysokości oparcia i podparcia
lędźwi - oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1 - regulowana siła oporu oparcia - możliwość blokady
siedziska i oparcia w czterech pozycjach - Anti-shock (zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu) - regulowane
podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami - regulowana wysokość siedziska - pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego
aluminium . Miejsce dostawy - Wydział Rzeźby, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39112000-0, 39111100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 24
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Krzesło biurowe obrotowe dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane:Krzesło biurowe obrotowe - kolor ciemnoszary - 2 sztuki Szerokość 62 cm (+/-1) Głębokość: 60 cm (+/-1) Regulowana wysokość
siedziska: minimalna wys. 48 cm, maksymalna wys. siedziska - nie mniej niż 57 cm Funkcja regulacji nachylenia z blokadą Wbudowane podparcie
kręgosłupa wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowy. Oparcie: Siatkowy materiał
oparcia, poduszka oparcia - tworzywo polipropylenowe wypełnienie: pianka poliuretanowa 35kg/m3 część plastikowa: Tworzywo
polipropylenowe/polietylenowe/ 100% poliester Rama oparcia: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Stabilna, pięcioramienna podstawa
jezdna wykonana z wytrzymałego materiału (epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa), kółka nierysujące powierzchni. Miejsce dostawy - Wydział
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39112000-0, 39111100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 24
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: regały metalowe dla Galerii ASP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Regał metalowy magazynowy - 4 sztuki Regał metalowy wykonany z surowej stali, która ma być ocynkowana. Półki mają być wykonane z
mocnej płyty MDF. Półki z możliwością regulacji. Regał skręcany. Wymiary regału (tolerancja odchyleń na każdym z n.w. wymiarów +/- 5 cm): wysokość 210 cm - szerokość 90 cm - głębokość 50 cm Kolor szary. Miejsce dostawy - Galeria ASP, Kraków 31-157 , Plac Matejki 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39131100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 24
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
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Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: łóżka z materacami dla Domu Plecerowego ASP Harenda w Zakopanem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Łóżka z drewna sosnowego - 22 sztuki (kompletne - rama i stelaże), lakierowane bezbarwnym lakierem ekologicznym Wymiary: Wymiar
pod materac: 90x200 cm, Szerokość zewnętrzna: 98 cm, Długość zewnętrzna: 209 cm Wysokość czoła przy głowie: 69 cm, wysokość czoła przy
nogach: 45 cm Wysokość do stelaża: 25 cm Nogi: 5,5 x 5 cm Grubość drewna min. 2,6 cm . Materace - 22 sztuki: materac powinien być obłożony z obu
stron pianką poliuretanową; wysokiej jakości pianka poliuretanowa T25 o podwyższonej elastyczności i wytrzymałości, Sprężyny bonellowe wykonane
z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Sprężyny połączone szeregowo. Hypoalergiczny pokrowiec odpinany z trzech stron, zapinany na
zamek Pokrowiec z możliwością prania w 40 Co Miejsce dostawy Dom Plenerowy ASP im. Jana Matejki w Krakowie w Zakopanem - Zakopane ul.
Harenda 16
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39143110-0, 39143112-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 24
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Krzesła drewniane dla Domu Plenerowego ASP Harenda w Zakopanem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Krzesła drewniane - drewno sosnowe wysokość: 90 cm, wysokość siedziska: 45 cm szerokość z tyłu: 33 cm szerokość z przodu: 37 cm
głębokość: 41 cm Miejsce dostawy - Dom Plenerowy ASP im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Harenda 16 Zakopane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39113000-7, 39112000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 24
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Krzesła i stoły składane dla Wydziału Architektury Wnętrz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stół
składany 11 sztuk - wymiary 1600 długość x 800 szerokość x 740 mm wysokość. Maksymalne wymiary blatu: 1600x800 mm, Blat wykonany z płyty
wiórowej. Wybarwienia blatów w laminatach HPL szary. Kolorystyka stelażu: chrom błyszczący (chromowany) Stopki regulowane: stopki twarde /
opcjonalnie - stopki filcowe. Funkcjonalne stoły składane - do wyposażenia sali konferencyjnej/wykładowej. Funkcja łączenia stołów w zależności od
potrzeb, w kształt U lub L. Składane, zesztaplowane (w ilości 10sztuk), możliwość przewożenia na wózku do transportu. Krzesła konferencyjne
wykonane ze sklejki laminowanej na kolor szary lub grafit, z uchwytem w oparciu. 4 nogi. Stelaż chromowany Miejsce dostawy - siedziba Wydziału
Architektury Wnętrz, 31-121 Kraków, ul. Humberta 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39113000-7, 39112000-0, 39121000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 24
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Wykonanie i dostawa mebli na wymiar wg projektu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:lp
opis Ilość 1 Szafa na dokumenty - do pokoju 113 piętro I "SZAFA NA DOKUMENTY o wymiarach: szerokość = 100 cm, głębokość = 40 cm,
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wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm) Kolor frontu, korpusu, pleców, półek: Wzornik Kronospan lub równoważny- płyty melaminowane dąb.
Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia a. Wykonana z płyty wiórowej
obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front– 1,8 cm tolerancja +/- 1 cm)., plecy z płyty pilśniowej. b. Korpus szafy wykonany z
płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej)– 2,8 cm, tolerancja +/- 3 cm). c. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza
mimośrodowe. d. Szafa dwudrzwiowa z wewnętrznym podziałem na dwie części: - dolna część wyposażona w 5 szt. półek (możliwość indywidualnego
ustawienia ich wysokości przez wykonanie otworów w bokach szafy co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). Wysokość dolnej części
szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć w wewnątrz szafy sześć segregatorów ustawionych w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które
będą przedzielone półką. - górna część, z jedną półka, wykonana jako osobny konstrukcyjnie korpus szafy. Wysokość górnej części szafy na dokumenty
należy tak dobrać aby ułożyć w wewnątrz szafy dwa segregatory ustawione w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. e.
Lewe skrzydła uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. f. Wyposażone w przykręcane uchwyty metalowe, o wymiarach: długość = 15 cm,
szerokość 1cm (tolerancja +/- 20 %) g. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty h. Szafa
wyposażona w półki, zabezpieczone bolcami przed przypadkowym wysunięciem, i. Drzwi szafy dolnej muszą posiadać minimum 4 zawiasy na
skrzydło posiadające kąt rozwarcia do 110˚ wyposażone w mechanizm „pull”, dzięki któremu zamykają się automatycznie, zamek baskwilowy z
kluczem. j. Wymagana wytrzymałość półki – min. 50 kg na półkę. k. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni w szafie przez
wykonanie otworów w bokach szafy w celu regulowania wysokości półek (otwory co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). l. Na dole
regału cokół wysokości 5 cm m. Szafa mocowana do ściany, Górna część szafy skręcona z dolną częścią szafy o. Rozplanowanie szaf wg. załącznika:
załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG" 2 2 Szafa na dokumenty - do pokoju 113 piętro I "SZAFA NA DOKUMENTY o wymiarach: szerokość =
90 cm, głębokość = 40 cm, wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm) Kolor frontu, korpusu, pleców, półek: wzornik Kronospan lub równoważny- płyty
melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Wykonana
z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front– 1,8 cm tolerancja +/- 1 cm)., plecy z płyty pilśniowej. b. Korpus
szafy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej)– 2,8 cm, tolerancja +/- 3 cm). c. Korpus szafy skręcany poprzez
niklowane złącza mimośrodowe. d. Szafa dwudrzwiowa z wewnętrznym podziałem na dwie części: - dolna część wyposażona w 5 szt. półek
(możliwość indywidualnego ustawienia ich wysokości przez wykonanie otworów w bokach szafy co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/10%). Wysokość dolnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć w wewnątrz szafy sześć segregatorów ustawionych w pionie o
wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. - górna część, z jedną półka, wykonana jako osobny konstrukcyjnie korpus szafy.
Wysokość górnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć w wewnątrz szafy dwa segregatory ustawione w pionie o wysokości
segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. e. Lewe skrzydła uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. f. Wyposażone w przykręcane uchwyty
metalowe, o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość 1cm (tolerancja +/- 20 %) g. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem
odpowiadającym kol. płyty. h. Szafa wyposażona w półki, zabezpieczone bolcami przed przypadkowym wysunięciem, i. Drzwi szafy dolnej muszą
posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło posiadające kąt rozwarcia do 110˚ wyposażone w mechanizm „pull”, dzięki któremu zamykają się
automatycznie, zamek baskwilowy z kluczem. j. Wymagana wytrzymałość półki – min. 50 kg na półkę. k. Możliwość indywidualnego
zagospodarowania przestrzeni w szafie przez wykonanie otworów w bokach szafy w celu regulowania wysokości półek (otwory co 3,2 cm na całej
długości boków, tolerancja +/- 10%). l. Na dole regału cokół wysokości 5 cm. m. Szafa mocowana do ściany. Górna część szafy skręcona z dolną
częścią szafy o. Rozplanowanie szaf wg. załącznika: zalacznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG" 2 3 "Blenda rozdzialejąca - miejsce montażu
pokój113 piętro I" "BLENDA ROZDZIELAJĄCA I UMOZLIWIAJĄCA OTWARCIE SZAF o wymiarach: szerokość = 3 cm (tolerancja +/- 1 cm)
głębokość = 40 cm, wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm) a. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), kolor zgodny
z kolorem szafy. b. Służy do połączenia dwóch szaf, które będą ustawione do siebie pod kątem 90 stopni, i aby zapewnić odstęp niezbędny do otwarcia
drzwi szaf. c. Przymocowana do boku szafy. p. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG" 1 4 Szafa na dokumenty do pokoju 113 piętro I "SZAFA NA DOKUMENTY o wymiarach: szerokość = 80 cm, głębokość = 40 cm, wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm).
Kolor frontu, korpusu, pleców, półek: Wzornik Kronospan lub równoważny- płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy
uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej),
grubość płyty: front– 1,8 cm tolerancja +/- 1 cm)., plecy z płyty pilśniowej. b. Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej
(melaminowanej)– 2,8 cm, tolerancja +/- 3 cm). c. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. d. Szafa dwudrzwiowa z
wewnętrznym podziałem na dwie części: - dolna część wyposażona w 5 szt. półek (możliwość indywidualnego ustawienia ich wysokości przez
wykonanie otworów w bokach szafy co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). Wysokość dolnej części szafy na dokumenty należy tak
dobrać aby ułożyć w wewnątrz szafy sześć segregatorów ustawionych w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. - górna
część, z jedną półka, wykonana jako osobny konstrukcyjnie korpus szafy. Wysokość górnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć w
wewnątrz szafy dwa segregatory ustawione w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. e. Lewe skrzydła uzbrojone w
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elastyczną listwę przymykową. f. Wyposażone w przykręcane uchwyty metalowe, o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość 1cm (tolerancja +/- 20 %)
g. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty. h. Szafa wyposażona w półki, zabezpieczone bolcami
przed przypadkowym wysunięciem, i. Drzwi szafy dolnej muszą posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło posiadające kąt rozwarcia do 110˚
wyposażone w mechanizm „pull”,dzięki któremu zamykają się automatycznie, zamek baskwilowy z kluczem. j. Wymagana wytrzymałość półki – min.
50 kg na półkę. k. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni w szafie przez wykonanie otworów w bokach szafy w celu regulowania
wysokości półek (otwory co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). l. Na dole regału cokół wysokości 5 cm. m. Szafa mocowana do
ściany. Górna część szafy skręcona z dolną częścią szafy o. Rozplanowanie szaf wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG" 2 5
Biurko komputerowe - do pokoju 113 piętro I " BIURKO KOMPUTEROWE o wymiarach: szerokość = 170 cm, głębokość = 65 cm, wysokość = 75cm
Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważny - płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z
Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Blat, nogi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej) o
grubości - 3,6cm, blenda o grubości – 1,8cm. b. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. c.
Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +1,5 - 2 cm. d. Biurko z poprzecznym elementem płytowym
nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, blenda o wysokości = 38cm cofnięta o 3,0 cm od
krańca biurka. e. Blat biurka wyposażony w 1-2 przepusty kablowe wykonane po konsultacjach w miejscu montażu mebla. Rozplanowanie wg.
załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 4 6 Dostawka do biurka komputerowego - do pokoju 113 piętro I "DOSTAWKA DO
BIURKA KOMPUTEROWEGO o wymiarach: szerokość = 130 cm, głębokość = od 25 do 50 cm ( przód półokrągły ) wysokość = 75cm Kolor płyty:
Wzornik Kronospan lub równoważny - płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed
rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Blat, nogi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości - 3,6cm, blenda o
grubości – 1,8cm. b. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Nogi powinny posiadać
stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +1,5 - 2 cm. d. Blat wyposażony w 1-2 przepusty kablowe wykonane po konsultacjach w miejscu
montażu mebla. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 1 7 Blat nad kontenerami - do pokoju 113 piętro I "BLAT
NAD KONTENERAMI o wymiarach: szerokość = 100 cm, głębokość = 60 cm wysokość = 75cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważnypłyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Blat,
nogi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości - 3,6cm, b. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS
grubości 2 mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Nogi powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +1,5 - 2 cm. d. Blat
wyposażony w 1-2 przepusty kablowe wykonane po konsultacjach w miejscu montażu mebla. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ
meble biurowe DAG " 1 8 Kontener do biurka komputerowego - do pokoju 113 piętro I "KONTENER DO BIURKA KOMPUTEROWEGO o
wymiarach: szerokość = 44 cm, głębokość = 50 cm, wysokość = 64 cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan płyty melaminowane lub równoważny dąb.
Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Wykonany z płyty wiórowej
obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front, korpus, plecy, wieniec górny i dolny kontenera – 1,8cm, spód szuflad z płyty
pilśniowej. b. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Ma posiadać 3 szuflady: 2 szt. o froncie
15 cm wysokości, 1 szt. o froncie 34 cm wysokości, o wkładach płytowych wyposażonych w prowadnice rolkowe oraz system stop- control
zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Szuflady na prowadnicach metalowych, wszystkie zamykane zamkiem
centralnym. d. Górna obudowa nachodząca na szuflady, licowana z frontem szuflad, cokół dolny licowany z frontem szuflad. e. Kontener wyposażony
w przykręcane uchwyty metalowe o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość = 1 cm (tolerancja +/- 20 %) f. Kontener wyposażony w 4 kółka miękkie
przeznaczone na podłoże twarde, jezdne obrotowe ze stoperem Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 7 9
Krzesło biurowe z obiciem - do pokoju 113 piętro I "KRZESŁO BIUROWE Z OBICIEM o wymiarach: regulacja wysokości siedziska 40 cm do 50 cm,
(tolerancja +/- 5 %) całkowita wysokość maksymalnie do 109,0 cm, (tolerancja +/- 5 %) szerokość całkowita z podłokietnikami w przedziale od 60 do
65 cm (tolerancja +/- 5 %) Kolor tapicerki: grafit/szary (melanż), kolor metalowej konstrukcji i nóg: czarny. Ostateczny odcień koloru tapicerki należy
uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia a. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z maskownicą plastikową
na oparciu z tyłu fotela. b. Oparcie profilowane, którego kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. c. Mechanizm: synchronizujący
(niezależna praca oparcia względem siedziska) z blokadą w 4 położeniach oraz możliwością dopasowania siły odchylania oparcia do ciężaru ciała i
wzrostu użytkownika. d. Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości, z przyjazną w dotyku nakładką plastikową. e. Płynna regulacja wysokości
siedziska za pomocą sprężyny gazowej. f. Krzyżak o średnicy 67,0 cm (tolerancja +/- 5%) o wytrzymałości nie mniejszej niż 135 kg nacisku, w kolorze
czarnym. g. Kółka miękkie, przeznaczone na podłoże twarde, jezdne obrotowe. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe
DAG " 3 10 Zabudowa aneksu kuchennego w pokoju 114 piętro I "ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO W POMIESZCZENIU nr 114
dostosowana do wymiarów wnęki: szerokość = 81 cm, głębokość = 61 cm, wysokość = 253 cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważny płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a.
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Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front i korpus – 1,8 cm, plecy z płyty pilśniowej. b. Z
krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Blat zabudowy - drewniany d. Szafki górne – wysokość
60 cm, głębokość 30, ilość 2 sztuki z drzwiczkami. e. Szafka dolna – wysokość 85 cm, głębokość 61 cm, dwa skrzydła drzwi. a. W zakresie prac
Wykonawcy jest dostawa i montaż listew przyściennych meblowych w kolorze blatu. b. W zakresie prac Wykonawcy jest kompletne podłączenie
wyposażenia zabudowy kuchennej do przyłączy mediów zlokalizowanych w pomieszczeniu g. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ
meble biurowe DAG h. Rozplanowanie szafek kuchennych wg. załącznika: załącznik nr 2 do OPZ meble biurowe DAG i. Przed wykonaniem mebla
zabudowy aneksu kuchennego Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje wymiarów pomieszczenia ( wnęki na aneks ) w celu
dopasowania wykonania mebla do rzeczywistych wymiarów wnęki w pomieszczeniu. " 1 kpl "Wyposażenie aneksu kuchennego: 1. Bateria
umywalkowa - sztuk 1 a. montaż jednootworowy b. głowica ceramiczna 28 mm (tolerancja +/- 10 %) c. z ogranicznikiem temperatury d. powłoka
chromowa e. gięte węże przyłączeniowe f. metalowa dźwignia 2. Zlewozmywak okrągły z kołnierzem - sztuk 1 a. Kolor stal szlachetna d. Średnica 400
mm (tolerancja +/- 10 cm) e. Głębokość komory 180 mm (tolerancja +/- 10 cm) g. Odpływ 3,5 cala h. Kształt komory okrągły j. Z zestawem
odpływowym 3. Ociekacz na naczynia - sztuk 1 4. Oświetlenie LED blatu roboczego z włącznikiem sztuk 1 5. Roleta zamykająca aneks kuchenny –
sztuk 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39121000-6, 39132100-7, 39111100-4, 39130000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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