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17/05/2019    S95    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Bydgoszcz: Regały

2019/S 095-228972

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
ul. Podchorążych 33 
Bydgoszcz 
85-915 
Polska 
Osoba do kontaktów: Dorota Zdunowska 
Tel.: +48 261413876/+48 261414285 
E-mail: rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl 
Faks: +48 261414285/+48 261411803 
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:

Główny adres: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rzibydgoszcz.wp.mil.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://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka budżetowa MON
I.5) Główny przedmiot działalności

Obrona

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa i montaż regałów przesuwnych wraz z wykonaniem posadzki betonowej i
pracami malarskimi w pomieszczeniach Archiwum Wojskowego w Toruniu
Numer referencyjny: SSK/PN/1/D/5

II.1.2) Główny kod CPV

39141100
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

mailto:rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl?subject=TED
http://www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl/
http://www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl/
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wyposażenie 18-tu pomieszczeń archiwum w Toruniu w:
— nowe regały jezdne (przesuwane ręcznie za pomocą korby),
— regały stacjonarne,
— szafy kartotekowe z szufladami.
b) wykonanie posadzki betonowej oraz malowanie ścian w 18-tu pomieszczeniach
archiwum oraz malowanie ścian w korytarzu.
Opis wykonania posadzki betonowej i malowania ścian określa przedmiar robót oraz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2. Wyposażenie archiwum stanowią następujące regały i szafy:
Regały przesuwne i stałe:
— 84 regały dwustronne przesuwne o wym.: 2 700 x 10 000 x 600 mm
— 6 regałów pojedynczych stałych o wym. 2 700 x 10 000 x 300 mm
— 1 regał pojedynczy stały o wym. 2 700 x 4 000 x 300 mm
Regały stacjonarne i szafy kartotekowe:
— 3 regały metalowe stacjonarne o wym. 1 700 x 4 300 x 800 mm
— 7 regałów metalowych stacjonarnych o wym. 1 700 x 2 600 x 800 mm
— 9 regałów metalowych stacjonarnych o wym. 1 700 x 2 600 x 550 mm
— 10 regałów metalowych stacjonarnych o

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39132100
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia Archiwum Wojskowego w Toruniu przy ul. Chłopickiego 1-7, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wyposażenie 18-tu pomieszczeń archiwum w Toruniu w:
— nowe regały jezdne (przesuwane ręcznie za pomocą korby),
— regały stacjonarne,
— szafy kartotekowe z szufladami.
b) wykonanie posadzki betonowej oraz malowanie ścian w 18-tu pomieszczeniach
archiwum oraz malowanie ścian w korytarzu.
Opis wykonania posadzki betonowej i malowania ścian określa przedmiar robót oraz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2. Wyposażenie archiwum stanowią następujące regały i szafy:
Regały przesuwne i stałe:
— 84 regały dwustronne przesuwne o wym.: 2 700 x 10 000 x 600 mm
— 6 regałów pojedynczych stałych o wym. 2 700 x 10 000 x 300 mm
— 1 regał pojedynczy stały o wym. 2 700 x 4 000 x 300 mm
Regały stacjonarne i szafy kartotekowe:
— 3 regały metalowe stacjonarne o wym. 1 700 x 4 300 x 800 mm
— 7 regałów metalowych stacjonarnych o wym. 1 700 x 2 600 x 800 mm
— 9 regałów metalowych stacjonarnych o wym. 1 700 x 2 600 x 550 mm
— 10 regałów metalowych stacjonarnych o wym. 1 700 x 2 400 x 800 mm
— 2 regały metalowe stacjonarne o wym. 1 700 x 2 400 x 550 mm
— 2 regały metalowe stacjonarne o wym. 1 700 x 2 000 x 550 mm
— 1 regał metalowy stacjonarny o wym. 1 800 x 1 400 x 800 mm
— 8 szaf kartotekowych metalowych 1 600 x 970 x 670 mm z szufladami
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wymiary podano w układzie: wysokość x szerokość x głębokość
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na regały / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Koniec: 15/11/2019
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 żąda wniesienia wadium o wartości 38 000,00 PLN

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:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składnia ofert
oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek udziału w
postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o których mowa w Cz. IV ust. 2 pkt. 2.1. lit. a) SIWZ tj.
spełnia wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21
– tekst jedn. ze zm.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży. 1. W celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu: 1) wykazu realizowanych zamówień
wykonanych 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 usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te realizowane zamówienia
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy
wzór załącznik nr 7 do SIWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
wzór załącznik nr 8 do SIWZ; 3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji
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Sekcja IV: Procedura

zawodowych Wykonawcy i osób, którymi dysponuje wraz z aktualnymi
zaświadczeniami z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów
Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (załącznik nr 11 do SIWZ); 4)
oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich zasobów technicznych oraz personelu
posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy załącznik nr 13 do SIWZ; 5)
oświadczenia o spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2013 r. poz. 21 – tekst jedn. ze zm.) załącznik nr 12 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 1) posiada wiedzę i
doświadczenie w wyposażaniu obiektów pełniących funkcję archiwum lub biblioteki:
— wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, minimum 2 zamówienia dotyczące
dostawy regałów przesuwnych wraz z montażem na wyposażenie obiektów
pełniących funkcję archiwum, biblioteki lub o podobnym charakterze, o wartości
każdego zamówienia min. 350 000 brutto, z poświadczeniem należytego wykonania
umowy. 2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego w poniższym zakresie: Wykonawca przedstawi
Kierownika budowy, którym będzie dysponował wraz z informacją na temat jego
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania następującą osobą: —
Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z
potwierdzoną przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. - Kierownik prac
konserwatorskich posiadający uprawnienia zawodowe wymagane do wykonywania
prac na obiektach zabytkowych - uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 23.7.2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz 2187 z późn. zm.);
Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz oraz personel posiadający
zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

W terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi do
odbioru przez Zamawiającego:
a) plan rozmieszczenia regałów i torów jezdnych w każdym pomieszczeniu;
b) proponowany system regałów przesuwnych;
c) proponowany wzór szafy kartotekowej z szufladami;
d) wzory regałów stacjonarnych;
e) wzór wybarwienia elementów stalowych;
f) wzór tabliczek opisowych;
g) atest higieniczny PZH potwierdzający wymagania do przechowywania dokumentów
biurowych;
h) certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami normy PN88/M-78321 (lub
równoważnej) uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B –
dotyczy systemu regałów przesuwnych i stałych;
i) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
Próbki i wzory materiałów oraz wymagane dokumenty Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Fabryczna 16.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zastosowanie ustawowych terminów składania ofert wynikających z przepisów ustawy
Pzp spowodowałoby że niemożliwym byłoby dotrzymanie przez wykonawców
wymaganego terminu realizacji zadania. W związku z czym Zamawiający na
podstawie art. 43 ust. ust. 2b) pkt. 2) skraca termin składania ofert. Jednocześnie
charakter zamówienia nie wymaga przeprowadzenia robót specjalistycznych, wobec
czego skrócenie terminu na składnie ofert nie powinno wpłynąć negatywnie na
konkurencyjność postępowania.,

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: 03/06/2019
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego pokój nr 2 Kancelaria

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 7a 
Warszawa 
00-976 
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/05/2019


