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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Archiwum Narodowe w Krakowie
000001100
ul. Sienna 16
Kraków
30-960
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Chlewicka
Tel.:  +48 124224094
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl 
Faks:  +48 124213544
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ank.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ank.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dostawa, rozmieszczenie i montaż regałów na materiały archiwalne w magazynach siedziby
Archiwum Narodowego w Krakowie
Numer referencyjny: DN.21.1.54.2014

II.1.2) Główny kod CPV
39131100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:rchlewicka@ank.gov.pl
http://www.ank.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, rozmieszczenie i montaż regałów na materiały archiwalne
Archiwum Narodowego w Krakowie w nowym budynku przy ul. Rakowickiej 22E na pięciu kondygnacjach
budynku magazynowego.
Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: www.ank.gov.pl

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie i dostawę oraz montaż i rozmieszczenie:
1) regałów stacjonarnych w ilości 5956,4 metrów bieżących pólek użytkowych;
2) regałów do chłodni w ilości 220 metrów bieżących pólek użytkowych;
3) regałów przesuwnych z wysuwanymi szufladami w ilości 3249 szuflad;
4) regałów (stojaków) na dokument wielkoformatowe w ilości 2698,5 metrów bieżących pólek użytkowych;
5) regałów na blejtramy w ilości 50 sztuk;
6) regałów przesuwnych w ilości 44140 metrów bieżących pólek użytkowych.
Parametry techniczne regałów zgodnie z projektami załączonymi do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obowiązywania gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/03/2020
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zam. przewiduje możliwość udzielenia zam. polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnych z
przedmiotem zam. podst. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ust. Pzp Zamówienia polegające na powtórzeniu
podobnych dostaw zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia
zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

www.ank.gov.pl
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z
art. 24aa ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. procedura odwrócona. Oznacza to że Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 3 000 000 zł. (trzy miliony złotych)
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony
złotych).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku:
a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej;
b) zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadanych środkach lub
zdolności kredytowej w wysokości co najmniej równej jak określona powyżej, wystawione nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie:
2 dostawy regałów archiwalnych lub bibliotecznych o długości półek, co najmniej 5 km w każdym przypadku.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów,
na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodne z zapisami SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/02/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/04/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
siedziba Zamawiającego, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert (zaszyfrowanych poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu) nastąpi
w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Siennej 16 i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego z miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust.1 oraz w art. 24
ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy PZP
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw wykluczenia (dane bardziej
szczegółowe znajdują się w SIWZ):
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,dotyczący: wykonawcy oraz podmiotów, na których zasoby
wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów
- dokumenty, z których będzie wynikać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób
wykorzystania zasobów, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 Pzp - oświadczenie o
przynależności lub nie do grupy kapitałowej;
Oświadczenia i dokumenty, , które zostaną dostarczone na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp..
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne
oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
atest higieniczny na wyrób tj. regały przesuwne i stacjonarne; klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień
wg EN 13501-1+A1:2010; certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg. normy
PN- 88/M-78321 l, Certyfikat ISO 9001:2015na produkcje regałów, ekspertyzę techniczną dotyczącą badań
statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych uwzględniającą ich poszczególne elementy
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule
informacyjne) zawarte są w rozdziale XIX SIWZ.
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania ofertą w
wysokości 100 000 zł.
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Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, ePUAP-u oraz poczty elektronicznej (adres e-mail:
sekretariat@ank.gov.pl ).
Zamawiający informuje, że z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści
ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania (zbyt mała liczba znaków możliwych do wpisania w
poszczególnych rubrykach formularza), w niniejszym ogłoszeniu zostały zawarte odesłania do treści SIWZ
zamieszczonej na stronie Zamawiającego (www.ank.gov.pl).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady ochrony prawnej są zawarte w dziale IV ustawy prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020
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