
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych : Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z

wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego

Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Część 1: Realizacja projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego

obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” w ramach RPO

WO na lata 2014-2020.

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

Ogłoszenie nr 604517-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.
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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: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych , krajowy numer identyfikacyjny

27610400000000, ul. Minorytów 3 , 45-017 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 539 216, ,

e-mail e.przybylska@cmjw.pl, , faks 774 539 216.

Adres strony internetowej (URL): http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

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):

Samorządowa Instytucja Kultury

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 zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://cmjw.biuletyn.info.pl/43/116/przetarg-nieograniczony.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://cmjw.biuletyn.info.pl/43/116/przetarg-nieograniczony.html

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:

Tak. Oferty składa się w formie pisemnej

Adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, I piętro sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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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 biurowych oraz

mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3

Numer referencyjny: 26.1.8.2019

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:

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 biurowych oraz mebli wraz z

wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego

Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3. 2. Przedmiot zamówienia został
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podzielony na dwie części, w tym: 1) Część 1 - Dostawa i montaż kompletu mebli biurowych w

ramach realizacji projektu RPO.: biurka - 17, kontenery mobilne - 4, zabudowy podbiurkowe - 14,

zabudowy z wnęką i biurkiem - 4, szafy, szafki - 40, regały - 11, stoły okrągłe - 4, stół konferencyjny -

1, panele akustyczne - 5, zabudowy panelowe - 2, drzwi skośne do wnęki - 1, blenda maskująca

kaloryfer - 1, wieszaki ścienne - 2, wieszaki stojące - 5, fotele obrotowe - 22, krzesła tapicerowane -

29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.1 do SIWZ –

Projekt wyposażenia i umeblowania pomieszczeń biurowych Centralnego Muzeum Jeńców

Wojennych. 2) Część 2 - Dostawa i montaż mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do

pomieszczeń socjalnych i technicznych: zabudowy kuchenne – 3 (zestaw mebli kuchennych – 3, zlew

jednokomorowy z ociekaczem konglomerat - 3, bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wlewką - 3,

zmywarka do zabudowy - 1, płyta grzewcza ceramiczna - 1, lodówka w zabudowie podblatowa - 2,

kosz na śmieci cargo – 3), zabudowa meblowa - 1, stół kuchenny - 1, krzesła - 4, taborety - 6, szafki

metalowe - 4, stół techniczny - 1, biurko warsztatowe – 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w

tej części, zawiera załącznik nr. 1.2 do SIWZ – Projekt pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz

dodatkowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.2a do SIWZ. 3. Opis

poszczególnych części, znajdujący się w załączniku 1.1, 1.2 i 1.2a do SIWZ zawiera minimalne

wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się

lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 4. Dostarczone meble i sprzęt muszą być

fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z

wymaganiami określonymi w SIWZ. 5. Dostawa musi zostać zrealizowana w dniach pracy

zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, do pomieszczeń wskazanych

przez zamawiającego. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia wykonania

przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub

pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten - jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie

dla Wykonawcy jakie cechy i funkcje powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu

zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów

równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry

techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor,

odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka, wydajność, moc, sprawność, gwarancja producenta,

trwałość itp.) jakim powinny odpowiadać wyroby równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b8b46...

5 z 19



39130000-2

39134000-0

39121000-6

39141300-5

39132100-7

39121200-8

39143310-2

39143210-1

39141400-6

39151200-7

39136000-4

39710000-2

39113000-7

39111100-4

39112000-0

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: 42
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lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

42

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 6 tygodni od dnia

podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis

oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w Punkcie XIII i XIV SIWZ.

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 warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, z należytą starannością: w Części 1: co najmniej

jedną dostawę obejmującą dostarczenie i montaż mebli biurowych, na kwotę co najmniej 150

000,00 zł brutto lub co najmniej dwie dostawy obejmujące dostarczenie i montaż mebli biurowych,

na kwotę łączną co najmniej 150 000,00 zł brutto

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: Nie

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
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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:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
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Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego

w Punkcie VI SIWZ wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: wykaz dostaw

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w

okresie ostatnich trzech 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

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym: w Części 1:

co najmniej jedną dostawę obejmującą dostarczenie i montaż mebli biurowych, na kwotę co

najmniej 150 000,00 zł brutto lub co najmniej dwie dostawy obejmujące dostarczenie i montaż

mebli biurowych, na kwotę łączną co najmniej 150 000,00 zł brutto. Dowodami, o których mowa są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

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 odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia do każdej z części następujących

dokumentów: opis/specyfikacja oferowanych mebli i sprzętu pozwalający porównać minimalne
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wymagania techniczne określone w SIWZ (Zał. nr 1.1 i 1.2 i 1.2a) z oferowanymi w ofercie w tym:

Karty katalogowe, prospekty lub foldery: wszystkich rodzajów mebli objętych zamówieniem oraz

opisów mebli wykonywanych na zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania podanych w opisie

wymogów. Do każdego rodzaju mebla należy przedstawić co najmniej jedną kartę katalogową, na

której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa/prospekt/folder musi zawierać

nazwę mebla, nazwę użytego sytemu meblowego, nazwę producenta oraz zdjęcie proponowanego

mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne

pozwalające dostrzec, czy proponowany mebel spełnia wymagania określone w opisie. Atesty i

certyfikaty zgodności z normami wymienione w opisie technicznym dla mebli objętych

zamówieniem; dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli

lub sprzętu są dedykowane

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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.

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:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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
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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:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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cena 60,00

gwarancja 20,00

termin wykonania zamówienia 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:
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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:

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
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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:

Postanowienia w tym zakresie zawiera projekt umowy dla Części 1 i Części 2 w paragrafie 6, tj.: 1.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonana

wyłącznie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, w sytuacjach i na

zasadach, o których mowa w ust. 2 - 4. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany treści ustaleń niniejszej

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie powstania konieczności dostosowania

zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji, polegającej przede wszystkim na obowiązku

zastosowania nowych stawek podatku VAT od towarów i usług. 3. Zamawiający na podstawie art. 144

ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, dopuszcza zmianę postanowień Umowy w przypadku

wycofania z oferty producenta lub dystrybucji produktu o parametrach określonych w SIWZ oraz w

ofercie Wykonawcy i zastąpienia oferowanego produktu nowszym o parametrach określonych w

SIWZ i funkcjonalności nie gorszej niż wskazana w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do

powiadomienia Zamawiającego o fakcie zmiany w ww. zakresie przed terminem dostawy. Wykonawca

obowiązany jest dostarczyć nowy produkt za cenę nie wyższą niż podana w ofercie. 4. Warunkiem

dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę,

zawierającego: opis zmian i ich uzasadnienie.

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: 2019-10-10, godzina: 11:00,

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

> język polski
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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: Nie

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 przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informujemy że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Centralne Muzeum Jeńców

Wojennych z siedzibą w Opolu, przy ul. Minorytów 3. 2. W sprawach dotyczących przetwarzania

danych osobowych można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych

Osobowych pisząc na adres cmjw@cmjw.pl lub telefonując pod numer: 77 453 78 72 3. Dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 6.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy

Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień

publicznych. 7. Każdy udostępniający dane osobowe posiada prawo: 1) dostępu do swoich danych

osobowych, 2) do sprostowania swoich danych osobowych, 3) żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku

stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż kompletu mebli biurowych w ramach realizacji projektu RPO

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:Część 1 -

Dostawa i montaż kompletu mebli biurowych w ramach realizacji projektu RPO, w tym: biurka - 17,

kontenery mobilne - 4, zabudowy podbiurkowe - 14, zabudowy z wnęką i biurkiem - 4, szafy, szafki - 40,

regały - 11, stoły okrągłe - 4, stół konferencyjny - 1, panele akustyczne - 5, zabudowy panelowe - 2, drzwi

skośne do wnęki - 1, blenda maskująca kaloryfer - 1, wieszaki ścienne - 2, wieszaki stojące - 5, fotele

obrotowe - 22, krzesła tapicerowane - 29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera

załącznik nr. 1.1 do SIWZ – Projekt wyposażenia i umeblowania pomieszczeń biurowych Centralnego

Muzeum Jeńców Wojennych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39130000-2, 39134000-0, 39121000-6,

39141300-5, 39132100-7, 39121200-8, 39143310-2, 39136000-4, 39111100-4, 39112000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 20,00

termin wykonania zamówienia 20,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 6 tygodni od dnia

podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis

oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w Punkcie XIII i XIV SIWZ.

Część

nr:
2 Nazwa:

Dostawa i montaż mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń

socjalnych i technicznych

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:Część 2 -

Dostawa i montaż mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych:

zabudowy kuchenne – 3 (zestaw mebli kuchennych – 3, zlew jednokomorowy z ociekaczem konglomerat

- 3, bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wlewką - 3, zmywarka do zabudowy - 1, płyta grzewcza

ceramiczna - 1, lodówka w zabudowie podblatowa - 2, kosz na śmieci cargo – 3), zabudowa meblowa - 1,

stół kuchenny - 1, krzesła - 4, taborety - 6, szafki metalowe - 4, stół techniczny - 1, biurko warsztatowe –

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.2 do SIWZ – Projekt

pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz dodatkowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący

załącznik nr 1.2a do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39141300-5, 39143210-1, 39141400-6,

39151200-7, 39710000-2, 39113000-7, 39112000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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gwarancja 20,00

termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 6 tygodni od dnia

podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis

oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w Punkcie XIII i XIV SIWZ
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