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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30560-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Meble konferencyjne
2019/S 015-030560

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Narodowe Centrum Nauki
ul. Twardowskiego 16
Kraków
30-312
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kolaszyńska
Tel.:  +48 123419000
E-mail: zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncn.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.ncn.gov.pl/BIP
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mebli i wyposażenia dla Narodowego Centrum Nauki
Numer referencyjny: DSO.271.3.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
39153000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl
http://www.ncn.gov.pl
http://www.ncn.gov.pl/BIP
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych, mebli konferencyjnych, zabudowy
meblowej na wymiar oraz paneli akustycznych dla Narodowego Centrum Nauki, zwanych dalej łącznie:
„meblami”.
2. Zamówienie zostało podzielone na części:
Część 1 – Meble wolnostojące
Część 2 – Meble na wymiar
Część 3 – Panele akustyczne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ

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:
Meble wolnostojące
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39153000
39130000
39113100
39112000
39150000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 – Meble wolnostojące
1) Krzesło konferencyjne – 167 szt.;
2) Krzesło konferencyjne z pulpitem – 22 szt.;
3) Stół konferencyjny składany z mediaportem (dł. 160 cm x szer. 80 cm) – 33 szt.;
4) Stół konferencyjny składany z mediaportem (dł. 180 cm x szer. 80 cm) – 38 szt.;
5) Szafka niska do sal konferencyjnych - 14 szt.;
6) Stolik kawowy (średnica 80 cm) - 10 szt.;
7) Stolik kawowy (średnica 50 cm) - 14 szt.;
8) Fotel - 40 szt.;
9) Kanapa - 4 szt.;
10) Krzesło - 8 szt.;
11) Pufy 1 (średnica 45 cm) - 6 szt.;
12) Pufy 2 (średnica 90 cm) - 19 szt.;
13) Pufy 3 (średnica 120 cm) - 42 szt.;
14) System pufów „Y” - 18 szt.;
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15) System pufów „I” - 17 szt.;
16) System pufów „O” - 29 szt.;
17) Stojak na parasole - 2 szt.;
18) Fotel obrotowy pracowniczy - 1 szt.;
19) Fotel obrotowy pracowniczy z zagłówkiem - 1 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla części 1;
2. Szczegóły dotyczące warunków i form wniesienia wadium opisane zostały w dokumentacji zamówienia
(Rozdział XIII SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble na wymiar
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 – Meble na wymiar
1) Gazetownik - 8 szt.;
2) Regał na książki (szer. 90 cm x gł. 30 cm) - 2 szt.;
3) Regał na książki (szer. 180 cm x gł. 48 cm) - 1 szt.;
4) Regał na książki (szer. 375 cm x gł. 43 cm) - 2 szt.;
5) Szafa ubraniowa przesuwna dwustronna - 1 szt.;
6) Szafa ubraniowa przesuwna (szerokość 350 cm) - 1 szt.;
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7) Szafki śniadaniowe - 1 szt.;
8) Wyższy blat kuchenny (długość 219 cm) - 1 szt.;
9) Wyższy blat kuchenny (długość 156 cm) - 1 szt.;
10) Półki (wymiary: 56 cm x 30 cm x 3,6 cm) - 10 szt.;
11) Zabudowa meblowa kuchenna (długość 225 cm) - 2 szt.;
12) Zabudowa meblowa kuchenna (długość 289 cm) - 1 szt.;
13) Zabudowa meblowa - obudowa szafy rakowej - 1 szt.;

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) – dla części 2;
2. Szczegóły dotyczące warunków i form wniesienia wadium opisane zostały w dokumentacji zamówienia
(Rozdział XIII SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Panele akustyczne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3 – Panele akustyczne
1) Panele ścienne – 16 paneli sześciokątnych (komplet) - 5 szt.;
2) Panele ścienne – 15 paneli sześciokątnych (komplet) - 6 szt.;
3) Panele ścienne – 20 paneli sześciokątnych (komplet) - 10 szt.;
4) Panele ścienne – 3 panele trójkątne, 21 paneli romboidalnych (komplet) - 1 szt.;
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5) Panele ścienne – 4 panele trójkątne, 17 paneli romboidalnych (komplet) - 1 szt.;
6) Panele ścienne – 3 panele trójkątne, 14 paneli romboidalnych (komplet) - 2 szt.;
7) Panele ścienne - 4 panele trójkątne, 12 paneli romboidalnych (komplet) - 1 szt.;
8) Panele ścienne na tył szafy So2 – 15 paneli prostokątnych (komplet) - 1 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) – dla części 3.
2. Szczegóły dotyczące warunków i form wniesienia wadium opisane zostały w dokumentacji zamówienia
(Rozdział XIII SIWZ)

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Podstawy wykluczenia:
1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a) wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy
wykluczenia),
b) wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy
wykluczenia),
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów; Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku
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2) sytuacji finansowej i ekonomicznej;Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku
3) zdolności technicznej lub zawodowej (warunek opisany w sekcji III.1.3
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ) - Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności; Zasady sporządzenia
JEDZ zostały opisane w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ. Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza
możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji ALFA
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy
2. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ) dotyczącego podwykonawców
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (Rozdział V ust. 4 SIWZ) w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa także oświadczenie (JEDZ) dotyczące
tych podmiotów
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której
udostępniono SIWZ informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa następujące, minimalne warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) dla części 1
Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie dostawy mebli biurowych lub/
i konferencyjnych wraz z montażem o wartości każdej z nich co najmniej 300 000,00 PLN brutto. Przez dwie
dostawy rozumie się dostawy zrealizowane w ramach dwóch odrębnych umów. Zamawiający nie dopuszcza
sumowania dostaw z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej;
b) dla części 2
Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie dostawy mebli wykonywanych
na wymiar (zgodnie z indywidualnym projektem odbiorcy, dostosowane do wymiarów pomieszczeń) wraz z
ich montażem o wartości każdej z nich co najmniej 50 000,00 PLN brutto. Przez dwa zamówienia rozumie się
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dostawy zrealizowane w ramach dwóch odrębnych umów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw z
różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalne;
c) dla części 3
Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie dostawy paneli akustycznych
wraz z ich montażem o wartości każdej z nich co najmniej 50 000,00 PLN brutto. Przez dwa zamówienia
rozumie się dostawy zrealizowane w ramach dwóch odrębnych umów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania
dostaw z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej;
W przypadku gdy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostaw (z pkt a-c) będzie stanowił część
dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca powinien w wykazie wyodrębnić dostawy, o których mowa w
powyższym warunku w odniesieniu do każdej części.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt.
3 lit. a-c musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust.
3 pkt 3 Rozdziału V SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów c.d.z sekcji III.1.1.
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
1) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
a) Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Oświadczenie Wykonawcy 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 wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
c) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
d) 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 do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
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a) Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
potwierdzających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu - Zał. nr 5 do SIWZ). W wykazie
należy wskazać wyłącznie te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, poświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenia Wykonawcy. (jeżeli
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest do podania przyczyn braku możliwości uzyskania
poświadczenia)
3) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego:
Część 1 przedmiotu zamówienia:
a) Opisy techniczne oferowanych mebli wraz ze wskazaniem parametrów technicznych spełniających
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
b) Próbki oferowanych mebli do przeprowadzenia testów:
1) jeden egz. krzesła konferencyjnego (symbol - Kk1)
2) jeden egz. stołu konferencyjnego składanego z mediaportem (symbol - Sk1 lub Sk2)
3) jeden egz. fotela (symbol - F1)
4) jeden egz. pufy (symbol - P1 lub P2 lub P3)
Część 3 przedmiotu zamówienia:
a) certyfikat potwierdzający trudnopalność (zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014-12) tkanin z których
wykonano panele akustyczne
b) certyfikat lub wyniki badań wykonane w akredytowanym laboratorium potwierdzające współczynnik
pochłaniania dźwięku (zgodnie z normami PN-EN ISO 354:2005 oraz PN-EN ISO 11654:1999)
8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d powyżej
9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odpowiada
zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić
od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem braku podstaw wykluczenia są
odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych
postanowieniach umowy, których wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 IPU
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2. przedłożenia Zamawiającemu próbników oklein, tapicerki i innych elementów zastosowanych w oferowanych
meblach w celu ustalenia kolorystyki, wzorów i rodzajów oklein i tapicerki,

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: 25/02/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 25/04/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Narodowego Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, POLSKA, IV piętro, pokój nr 4.16
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego, który
zostanie udostępniony na miniPortalu po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w trybie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.
24aa ustawy Pzp
3. Podmioty zagraniczne:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. d - składa dokumenty właściwe w
zakresie uregulowanym w § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
poz. 1126, z późn. zm.)
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4. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) ofertę oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale; oferta powinna być sporządzona w
języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z jednym z formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247, z
późn. zm.), w szczególności w formacie: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji korzystania z
miniPortalu
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty lub JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej, sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta, tj.
wystawcy gwarancji oraz przekazuje w oryginale;
3) pełnomocnictwa sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub w elektronicznej kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza;4) 4) oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy,
podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca – o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (także w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, na podstawie art. 26
ust. 1 i 3 ustawy Pzp) inne niż wymienione w pkt. 1-3 niniejszego ustępu, sporządza się w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub elektronicznej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
5) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia (skan
dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej), opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp albo przez podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem;
6) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
7) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta powinna zawierać:
1) formularz ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ)
2) formularz cenowy (zał. nr 3 do SIWZ)
3) JEDZ Wykonawcy (także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów
trzecich)
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy; wzór - zał. nr 7 do SIWZ)
5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na
stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;
3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
13. Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI
ustawy Pzp, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

