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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275984-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Meble laboratoryjne
2020/S 114-275984

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 
Olsztyn
E-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl 
Tel.:  +48 895245239
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów w ramach projektu pt. Utworzenie nowoczesnej infrastruktury 
dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnic...

II.1.2) Główny kod CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą mebli laboratoryjnych i dygestoriów w 
ramach projektu pt. Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego 
na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 
ramach projektu regionalnego programu operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2014-2020”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu 
zamówienia/formularz cenowy”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katedra Chemii Środowiska oraz Katedra Chemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UW-M w 
Olsztynie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą mebli laboratoryjnych i dygestoriów w 
ramach projektu pt. Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego 
na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 
ramach projektu regionalnego programu operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2014–2020”.
2.3. Zamówienie obejmuje wykonanie mebli, dostawę oraz ich wniesienie i montaż. Meble należy całkowicie 
zmontować, wypoziomować oraz podłączyć do istniejących instalacji w budynku. Krzesła należy dostarczyć 
całkowicie zmontowane, rozstawić we wskazanych pomieszczeniach. Wszelkie materiały opakowaniowe 
(palety, kartony, folie, taśmy, styropian itp.) należy usunąć i wywieźć z terenu uczelni we własnym zakresie. 
Wymiary przytoczone przez zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji, 
meble dopasować do zinwentaryzowanych przez wykonawcę pomieszczeń z uwzględnieniem całego zakresu 
prac remontowo-budowlanych. W przypadku znacznych różnic wymiarowych, wszelkie zmiany należy 
skonsultować z zamawiającym. Uwaga – należy uwzględnić wszystkie rury oraz instalacje istniejące już w 
pomieszczeniach, nowe przyłącza w meblach bezwzględnie dostosować do podejść wykonywanych w ramach 
równolegle prowadzonych robót budowlanych.
4. Wszystkie wymiary podano w mm wg zasady: szerokość (długość) x głębokość x wysokość. Głębokości 
szafek, szaf, kontenerów podano wraz z frontami.
5. Zamówienie dotyczy wyposażenia w dygestoria i meble laboratoryjne następujących pomieszczeń: Katedry 
Chemii Środowiska oraz Katedry Chemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych norm, certyfikatów, ocen technicznych, 
aprobat i specyfikacji technicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na całość wykonanych prac i dostarczone meble / Waga: 20 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji antykorozyjnej na wszelkie elementy dygestorium i mebli 
laboratoryjnych / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 96
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Sprzedaż wraz z dostawą mebli laboratoryjnych i dygestoriów w ramach projektu pt. Utworzenie nowoczesnej 
infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu regionalnego programu 
operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2014–2020”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu 
przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–
4 ustawy Pzp.
2. Odpisu 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 wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 
oraz odniesienie skazania za wykroczenie za karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
4. Oświadczenia 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; wzór załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór załącznik nr 4 do SIWZ.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom technicznym i jakościowym 
określonym szczegółowo w SIWZ, zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego 
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oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów zawartych w SIWZ rozdziale 6 pkt 3.1–3.8.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę 
na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru sprzedawcy, jeśli zmiana dotyczy:
1.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, i nie wynika 
ona z winy sprzedawcy;
b) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po 
stronie zamawiającego;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
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: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 
10-719 Olsztyn, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: 
(www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu).

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: 
(www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu).
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
2.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy 
sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
2.3. oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
pod rygorem nieważności (oryginał);
2.4. dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci 
elektronicznej;
2.5. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);
2.6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym 
rejestrze lub poświadczone przez notariusza;
2.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem (https://
platformazakupowa.pl/pn/umw.edu) w zakładce postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp, przekaże zamawiającemu 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 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN 
(trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
5.1. pieniądzu;
5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
5.3. gwarancjach bankowych;
5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 
978 i 1240).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Zam. 174/2020/PN/DZP 
na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia 
wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, 
a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki 
ochrony prawnej”.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020
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