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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Archiwum Narodowe w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001100
Adres pocztowy: ul. Sienna 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-960
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Chlewicka
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Tel.: +48 124224094
Faks: +48 124213544
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: http://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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Dostawa wyposażenia siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Numer referencyjny: DN.21.1.57.2014

II.1.2)

Główny kod CPV
39000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku Archiwum
Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E.
• Część 1 zamówienia – Wyposażenie łazienek
• Część 2 zamówienia – AGD i pozostałe wyposażenie
• Część 3 zamówienia – Wyposażenie pracowni i magazynów
• Część 4 zamówienia – System informacji wizualnej
• Część 5 zamówienia – Wyposażenie pomieszczeń biurowych
• Część 6 zamówienia – Wózki transportowe
Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https:/.ank.gov.pl
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wyposażenie łazienek
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39144000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wyposażenie łazienek:
Elektroniczne dozowniki mydła w piance, montaż natynkowy.- 31 sztuk
Elektroniczny dozownik środka dezynfekującego, montaż natynkowy. - 14 sztuk
Elektroniczny podajnik ręczników papierowych do montażu natynkowego - 26 sztuk
Pojemnik na odpady, montaż natynkowy. - 28 sztuk
Pojemnik na odpady, montaż natynkowy. - 32 sztuki
Lustro do montażu natynkowego. - 35 sztuk
Lustro uchylne do montażu natynkowego. - 3 sztuki
Podajnik woreczków higienicznych, montaż natynkowy. - 33 sztuki
Podwójny wieszak ubraniowy, montaż natynkowy. - 34 sztuki
Pojemnik na papier toaletowy z rolką zapasową, montaż natynkowy. - 34 sztuki
Suszarka do rąk - typ kieszeniowa (szczelinowa). - 23 sztuki
szczotka do WC,montaż natynkowy- 34 sztuki

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Stal nierdzewna „Inox Plus” użyta do wykonania frontów dozownika mydła (EDM#2) i
podajnika ręcznika papierowego (EPR#2) / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Czujnik podczerwieni umożliwiający bezdotykowe działanie dozownika mydła
(EDM#2) i podajnika ręcznika papierowego (EPR#2) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry suszarki do rąk (prędkość przepływu powietrza, czas suszenia,
żywotność silnika) / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
AGD i pozostałe wyposażenie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, u. Rakowicka 22e

II.2.4)

Opis zamówienia:
AGD i pozostałe wyposażenie:
Apteczka do biura - 8 sztuk
apteczka do pracowni specjalistycznej - 1 sztuka
Chłodziarka - 4 sztuki
Chłodziarka podblatowa - 3 sztuki
Czajnik - 8 sztuk
Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca. - 1 sztuka
Dzbanek z wkładem na lód pojemności ok 3 litry. - 6 sztuk
Ekspres do kawy. - 5 sztuk
Karafka 1,4 litra na wodę utrzymująca niską temperaturę. - 6 sztuk
Kosz jezdny z oznaczeniem kolorystycznym do segregacji odpadów - 24 sztuki
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Kurtka ocieplająca - 2 sztuki
Łopatka do tortu. - 6 sztuk
Maszyna czyszcząca do podłóg akumulatorowa - 1 sztuka
Kuchenka mikrofalowa z grillem . - 4 sztuki
Oczyszczacz powietrza. z filtrem HEPA - 20 sztuk
Organizer na sztućce. - 5 sztuk
Płyta grzewcza elektryczna dwupalnikowa. - 1 sztuka
Pralka - 1 sztuka
Ręczna zamiatarka przemysłowa - 2 sztuki
Serwetnik - 12 sztuk
Suszarka do prania - 1 sztuka
Szorowarka - 1 sztuka
Taca do serwowania. - 3 sztuki
Traktor ogrodowy - kosiarka z pługiem do odśnieżania. - 1 sztuka
Warnik do wody o pojemności ok.9l - 2 sztuki
Zamrażarka skrzyniowa - 2 sztuki
Zaparzacz do kawy 7 litrów - 1 sztuka
Zastawa dla 24 osób (biała wysokiej jakości porcelana, duża odporność na wysoką temperaturę i zarysowania,
klasyczny kształt i subtelna dekoracja; możliwość mycia w zmywarce) - 1 komplet
Zmywarka do naczyń - 4 sztuki
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom hałasu urządzeń / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Wyposażenie pracowni i magazynów
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42990000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wyposażenie pracowni i magazynów:
Antyrama do umieszczenia plakatów - 20 sztuk
Cyfrowy aparat fotograficzny pełnoklatkowy - 1 sztuka
Aparat fotograficzny kompaktowy. - 2 sztuki
Binokular przechylny - 2 sztuki
Blaty robocze - 3 sztuki
Jednostronna drabina czterostopniowa - 4 sztuki
Dygestorium z szafą na chemikalia - 1 sztuka
Ekran projekcyjny rozwijany ręcznie. - 1 sztuka
Filc poliestrowy biały grubości 2mm - 1 sztuka
Filc wełniany - 2 sztuki
Witryna przeznaczona do ekspozycji towarów. - 2 sztuki
Fotel obrotowy typu hocker - 12 sztuk
Kaseta do uzupełniania masą papierową - 1 sztuka
Kaseta poliwęglanowa do uzupełniania masą papierową - 1 sztuka
kauter z końcówkami - 5 sztuk
Wolno stojąca kolumna reprodukcyjna z regulacją wysokości uchwytu kamery oraz stołem do pozycjonowania
oryginałów. - 1 sztuka
Komora do nawilżania i dezynfekcji wykonana z mocnego materiału typu przeźroczysty pleksiglas - 1 sztuka
Kontener biurowy 3-szufladowy - 14 sztuk
Kosz z pięcioma komorami do bieżącej segregacji odpadów. - 9 sztuk
Kosz na śmieci, lit zmywalny o pojemności ok. 60 litrów - 6 sztuk
Kotara poliestrowa podwieszona pod sufitem z możliwością jej zwijania i rozwijania - 1 sztuka
Specjalistyczne krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z tworzywa sztucznego - 12 sztuk
Krzesło składane. - 16 sztuk
Kuweta fotograficzna - 10 sztuk
Lampa laboratoryjna ze świetlówką i okrągłym obiektywem. - 4 sztuki
Lampa nablatowa o wysokim natężeniu promieniowania do zastosowania w archiwach, laboratoriach - 1 sztuka
Lampa z lupą - 1 sztuka
Lampa stojąca. - 3 sztuki
Lampa na statywie do stosowania, gdzie wykorzystywana jest fluorescencja wywołana UV -1 sztuka
Maskownica FOTO - 1 sztuka
Mikroopalarka - 1 sztuka
Mobilny zestaw laboratoryjny z ramieniem fi=75mm i dł. 1,1m wyposażony w dwa filtry pyłowe, wentylator z
silnikiem jednofazowy o mocy 0.12kW o regulowanej prędkości obrotowej. - 4 sztuki
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Ultradźwiękowy nawilżacz - 1 sztuka
Obciążnik introligatorski 2 kg. - 10 sztuki
Obiektyw do powiększalnika FOTO - 1 sztuka
Oczomyjki - 4 sztuki
Odkurzacz bezworkowy ze szczotką do pielęgnacji delikatnych, twardych powierzchni; - 4 sztuki
Odkurzacz bezworkowy ze szczotką do pielęgnacji delikatnych, twardych powierzchni; - 10 sztuk
Odkurzacz przemysłowy - 1 sztuka
Okap w wykonaniu ze stali nierdzewnej - 2 sztuki
Reflektory studyjne - 3 sztuki
Składany parawan - 4 sztuki
pH metr - przenośne urządzenie do pomiaru pH próbek metodą stykową. - 1 sztuka
Podest na tektury, drewniany, - 1 sztuka
Podświetlarka do negatywów - 1 sztuka
Powiększalnik fotograficzny. - 1 sztuka
Płyta MDF lakierowana po wszystkich krawędziach do pras introligatorskich- 54 sztuk
Blat z żywic epoksydowych typu Durcon - 2 sztuki
Prasa introligatorska - 2 sztuki
Przycisk do papieru - 10 sztuk
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Hocker laboratoryjny (Wysoki amortyzator 5pkt, Regulacja wysokości oparcia 5pkt.) /
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Stół roboczy jezdny z regulacją wysokości (Wytrzymałość na ściskanie blatu
5pkt.,Rodzaj mechanizmu podnoszenia blatu 5pkt / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Mobilny zestaw laboratoryjny z filtrem – poziom hałasu urządzeń / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Odkurzacz przemysłowy (Poziom hałasu 5pkt., Moc ssąca 5pkt.) / Waga: 10
Cena - Waga: 45

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System informacji wizualnej
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31523200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)

Opis zamówienia:
System informacji wizualnej (oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne, systemy wystawiennicze)
Tablice informacyjne, piktogramy - 101 sztuk
folie samoprzylepne ( wydruk na folii, czytelnia ściana- 26 m2, pas folii wys. 10 cm z wycięciem - 100 mb, pas
folii wys. 100 cm z wycięciem - 20 mb,folia piaskowa wyklejanie - 40 m2, 14 folia piaskowa wykl. napisów -10
m2,
elementy ze stali nierdzewnej klejone do szkła,
tabliczki przydrzwiowe - 170 sztuk
tabliczki kierunkowe - 96 sztuk
ścianka szklana w holu głównym - szkło, nadruk ceramiczny 2 x 100x300 cm - 1 sztuka
system zawiesi sufitowych z oświetleniem - 10 sztuk
system ram stojących z zawiesiami - 8 sztuk
kasetony tekstylne duże - 12 sztuk
kasetony tekstylne małe - 34 sztuki
systemy wystawiennicze - 32 ramy w 4 zestawach
gabloty wystawiennicze - 4 sztuki
zestaw linkowy, na dwa poj.A4 - 2 sztuki
zegar ścienny - 1 sztuka
tablice systemowe z aluminium - 2 sztuki
tablice emaliowane - 2 sztuki
maszty - 3 sztuki
logo na zewnątrz poziome ze szkła i betonu architektonicznego (fundament, beton architektoniczny, szkło
hartowane, napisy - inox. długość 550 cm, wysokość 180 cm.)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kasetony tekstylne duży i mały (materiał użyty do produkcji ram stal nierdzewna
szczotkowana 7pkt, aluminium szczotkowane 3pkt.) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe elementy systemu wystawienniczego (nóżki z możliwością regulacji
wysokości 7pkt., nóżki przykręcanych z boków 3pkt. / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wyposażenie pomieszczeń biurowych
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wyposażenie pomieszczeń biurowych
biurka z elektryczną regulacją wysokości - 94 sztuki, biurka bez elektryczne regulacji wysokości -6 sztuk, blaty
robocze - 4 sztuki, drabiny 4-stopniowe - 4 sztuki
stolik -97 sztuki, stolik jezdny - 3 sztuki, stół pomocniczy - 4 sztuki, stólł do oglądania map - 8 sztuk, stół - 13
sztuk, stół konferencyjny - 3 sztuki, stół roboczy - 2 sztuki, stół jezdny - 12 sztuk
stół składany jezdny - 27 sztuk, stół - 13 sztuk, sofa dwuosobowa - 4 sztuki, sofa trzyosobowa - 2 sztuki, stojak
mobilny, wolno stojący, na rolki papierowe i tekstylne - 1 sztuka,
rolety tekstylne w kasecie - 158 sztuk' sejf meblowy - 3 sztuk,i dywany wełniane - 4 sztuki' ekrany tapicerowane
- 94 sztuki' fotele wypoczynkowe - 2 sztuki, fotele konferencyjne - 18 sztuk
fotele gościnne - 2 sztuki, fotele obrotowe - 122 sztuki, kanały kablowe 132 sztuki' koszopopielnica - 5 sztuk,
kosz na kable - 6 sztuk, kosz z pięcioma komorami do bieżącej segregacji odpadów -38 sztuk
wózek transportowy na ubrania - 2 sztuki, kontener z poduszką - 1 sztuka, kontener pod biurko -15 sztuk,
kontener dostawny - 91 sztuk, kolumna reprodukcyjna - 16 sztuk
krzesła konferencyjne - 6 sztuk, krzesła składane - 40 sztuk, krzesła jadalniane 32 sztuki, krzesła gościnne 151 sztuk, lada recepcyjna - 3 sztuki, lada szatniowa 1 sztuka, panel oświetleniowy- 5 sztuk
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panel przedni - 13 sztuk,podnóżek pod biurko - 103 sztuki, lampa laboratoryjna ze świetlówką i okrągłym
obiektywem - 15 sztuk, lampka biurkowa z oświetleniem LED - 147 sztuk, Mediaport - 6 sztuk
regał biblioteczny jednostronny - 14 sztuk, regał biblioteczny dwustronny - 8 sztuk, regał magazynowy metalowy
- 188 sztuk, regał aktowy otwarty - 6 sztuk, szafa aktowo - ubraniowa - 1 sztuka,
szafa aktowa z metalowymi półkami - 82 sztuki, szafa aktowa narożna - 3 sztuki, szafa metalowa na dokumenty
tajne -1 sztuka, szafa metalowa na dokumenty poufne -1 sztuka, szafa żaluzjowa - 3 sztuki, szafa ubraniowa 28 sztuk, szafka cargo - 31 sztuk, szafka niska - 36 sztuk, szafka średnia - 8 sztuk, szafka szatniowa - 25 sztuk,
szafka żaluzjowa - 1 sztuka, Szuflada na klawiaturę - 114 sztuk,
tablica suchościeralna magnetyczna - 33 sztuki, wieszak jezdny - 7 sztuk, wieszak stojący - 1 sztuka, witryna
- 7 sztuk, wózek pod komputer - 13 sztuk, wycieraczka - 3 sztuki,, zabudowa meblowa kuchenna - 4 sztuki,
zabudowa meblowa socjalna - 1 sztuka, zawiesie na komputer - 108 sztuk, zestaw mebli do poczekalni - 4
zestawy, organizer na długopisy - 89 sztuk, renowacja mebli zabytkowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia wykonania obrzeża blatu biurka (zastosowanie technologii PUR) /
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia wykonania stelaża biurka (zastosowanie konstrukcji belkowej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Elektryczna regulacja wysokości biurka (reagowanie systemu na sztywnych i
elastycznych przeszkodach.) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Ekran tapicerowany rozdzielający biurka (regulacja przesuwu organizera na
długopisy i półki na dokumenty za pomocą szyny aluminiowej) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zachowanie się kontenera przy pełnym wysuwie obciążonej górnej szuflady
(szuflada górna obciążona 10 kgnie powoduje przechy¬ania się kontenera ku przodowi) / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia wykonania obrzeża blatu kontenera (zastosowanie technologii PUR) /
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia wykonania obrzeży frontów drzwi oraz pozostałych elementów
konstrukcji płytowej szafy aktowej(zastosowanie technologii PUR) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Szafa aktowa (kąt otwierania drzwi: ≥110º) / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Szafa aktowa (zastosowanie elementów spowalniających zamykanie drzwi) / Waga:
1
Kryterium jakości - Nazwa: Szafa aktowa (zastosowanie rozwiązania zapobiegającego przypadkowemu
wysuwaniu półek) / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Fotel obrotowy (Praca mechanizmu wspierającego dynamiczne siedzenie w
przestrzeni roboczej – odchył boczny; za kąt: ≥13°) / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Fotel obrotowy (Praca mechanizmu wspierającego dynamiczne siedzenie w
przestrzeni roboczej –odchył górnej krawędzi oparcia;za kąt: ≥30°) / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Fotel obrotowy (Praca mechanizmu wspierającego dynamiczne siedzenie w
przestrzeni roboczej – odchył dolnej krawędzi oparcia, za kąt: ≥12°) / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Fotel obrotowy (Praca mechanizmu wspierającego dynamiczne siedzenie–działanie
w zakresie wagi użytkownika-waga użytkownika: 45 kg i ≥120 kg / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Fotel obrotowy (Komfort użytkowania siedziska -zastosowanie mechanizmu
rozwijania siedziska) / Waga: 5
Cena - Waga: 30

10 / 16

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wózki transportowe
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39132500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Rakowicka 22e

II.2.4)

Opis zamówienia:
WÓZKI TRANSPORTOWE:
WÓZEK AKTOWY -11 sztuk,
WÓZEK AKTOWY Z ROZKŁADANĄ PÓŁKĄ - 10 sztuk
WĄSKI WÓZEK NA AKTA 2-PÓŁKOWY - 8 sztuk
WÓZEK KOSZOWY - 5 sztuk
WÓZEK NA OBIEKTY WIELKOFORMATOWE - 6 sztuk
WÓZEK PALETOWY -1 sztuka
WÓZEK PLATFORMOWY - 1 sztuka
WÓZEK POD PRASĘ - 3 sztuki
WÓZEK PÓŁKOWY - 5 sztuk
WÓZEK TYPU DWUKÓŁKA - 1 sztuka

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja wózka z półką (zastosowanie konstrukcji ze spawanych rur giętych
5pkt;zastosowanie konstrukcji ze spawanych rur ciętych 2pkt) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja wózka z półką (zastosowanie prowadnic kulkowych 5pkt; zastosowanie
prowadnic rolkowych 2pkt.) / Waga: 5
Cena - Waga: 70
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Część 1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych);
Część 2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych);
Część 3
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Część 4
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);
Część 5
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych);
Część 6
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Wszystkie części
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:
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
1miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie na więcej niż jedną cześć warunek znajdowania się w wymaganej
sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełnią, gdy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
odpowiadającą sumie wartości wymaganych dla wszystkich części zamówienia, o które się ubiegają.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może powoływać się na
potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda dokumentów określających:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d. czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykonał w sposób należyty 1 dostawę wyposażenia łazienek obejmującą co najmniej 15 suszarek do
rąk lub co najmniej 15 elektronicznych podajników ręcznika papierowego.
Część 2
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie, wykonał w sposób należyty 1 dostawę obejmującą co najmniej 6 urządzeń AGD (zamrażarki lub
chłodziarki, lub pralki, lub suszarki, lub zmywarki).
Część 3
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykonał w sposób należyty 2 dostawy mebli magazynowych (gablot lub kontenerów, lub regałów, lub
szaf, lub stołów), każda o wartości co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.
Część 4
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Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykonał w sposób należyty:
a) 1 dostawę systemu oznakowania budynku (tablice informacyjne lub tablice przydrzwiowe, lub tablice
kierunkowe, lub oznakowanie zewnętrzne) o wartości co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
brutto;
oraz
b) 1 dostawę systemu wystawienniczego lub ekspozycyjnych do prezentacji plansz ekspozycyjnych wewnątrz
budynku – o wartości co najmniej 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto oraz
c) 1 dostawę systemów wystawienniczych do prezentacji plenerowej o wartości co najmniej 30 000 zł
(trzydzieści tysięcy złotych) brutto.
Część 5
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykonał w sposób należyty:
a) 1 dostawę mebli biurowych o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) brutto;
oraz
b) 1 dostawę mebli wykonywanych na zamówienie nabywcy (nieseryjnych) o wartości co najmniej 100 000,00 zł
(sto tysięcy złotych) brutto.
Część 6
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 dostawy wózków transportowych obejmujących łącznie:
wózek koszowy, wózek na obiekty wielkoformatowe (wymiar obiektu – nie mniej niż 100x100 cm).
Wszystkie części:
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 nie 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 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.Jeśli w zakres dostawy przedstawianej
jako doświadczenie wykonawcy wchodzą świadczenia pozwalające na uznanie, że spełniony jest więcej niż
jeden z warunków określonych powyżej, wówczas taka dostawa może być wykazana w celu potwierdzenia
spełnienia więcej niż jednego warunku, przy spełnieniu wymagania, że wartość świadczenia powinna dotyczyć
tego rodzaju dostawy, dla którego zamawiający osiągnięcia określonej wartości wymaga.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego: www.ank.gov.pl

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 05/06/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Archiwum Narodowe w Krakowie,Kraków, ul.Rakowicka 22e, Sala Audiowizualna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert (zaszyfrowanych poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu)dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego
z miniPortalu. Podczas otwarcia ofert zamawiający dokona także otwarcia próbek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

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:
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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, Certyfikaty zgodności z polskimi normami lub europejskie certyfikaty zgodności, a także
atesty higieniczne lub adekwatne europejskie atesty certyfikat wydane przez jednostkę oceniającą zgodność
lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego dla obiektów
oznaczonych w OPZ jako obiekty pokazowe lub – z wyjątkiem przypadków, w których ocena ofert odbywa
się na podstawie tych certyfikatów, załączonych do oferty zamiast obiektów pokazowych. Karty katalogowe,
certyfikaty lub świadectwa albo inne dokumenty potwierdzające cechy oceniane w kryteriach oceny ofert
wskazane w rozdziale XIII SIWZ, a także w formularzu oferty – w przypadkach, w których dopuszczone jest
w SIWZ przedłożenie tych dokumentów zamiast obiektu pokazowego.Informacje dotyczące problematyki
ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w rozdziale
XIX SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Na część 1 – 2000zł; Na część 2 –
2000 zł;Na część 3 – 25000zł;Na część 4 – 2000 zł;Na część 5 – 25000zł;Na część 6 – 2000 zł Zamawiający
informuje, że z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich
informacji na temat postępowania w niniejszym ogłoszeniu zostały zawarte odesłania do treści SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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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
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: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020

