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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica , Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ms.agh.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i 
hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w 
Krakowie - KC-zp.272-139/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczać sukcesywnie, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, do jego siedziby artykuły 
techniczne (metalowe i hydrauliczne -wyszczególnione w tabelach A i B w załączniku nr 6 do SIWZ - Formularz 
Specyfikacji Cenowej.) niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH w 
Krakowie. Artykuły będące przedmiotem dostawy znajdują się aktualnie na wyposażeniu 27 obiektów o kubaturze 
ponad 150.000 m3, w których znajduje się blisko 4.000 pokoi zamieszkałych przez około 9.000 studentów. Oferowane 
przez Wykonawców wyroby muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem. 
Ostateczna ilość zamawianych towarów zależeć będzie od ilości wycofanych artykułów na skutek uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym ich naprawę. Wymagania jakie musi spełnić dostawa Dostarczane wyroby muszą: 1) być zgodne z 
odpowiednimi normami PN/ISO, 2) być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa być w 
gatunku I, 3) posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję, 4) posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, 
niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy 
techniczne, plany i schematy, Uwagi ogólne: 1. Zamawiający dopuszcza dostawę innych artykułów niż wskazane w 
Formularzu Specyfikacji Cenowej, pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne do towarów 
opisanych w SIWZ pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 2. W przypadku 
zaproponowania przez Wykonawcę zamienników uznanych przez niego za równoważne, zobowiązany jest on do 
złożenia wraz z ofertą po jednej sztuce wyrobu wraz z jego opisem technicznym. Eksponaty zostaną zwrócone 
Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż artykuł 
przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym, a przedstawionym w opisie przedmiotu 
zamówienia, 4. Przedmiotowe dostawy będą realizowane zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego 
stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy, 5. Wykonawca musi zrealizować zlecenie w ciągu 5 dni 
roboczych liczonych od otrzymania zlecenia dostawy, 6. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje załącznika nr 6 
Formularzu Specyfikacji Cenowej, gdyż wyliczona na nim kwota posłuży Zamawiającemu do porównania w trakcie 
oceny ofert. 7. Wartość dostaw w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty180 000,00 zł brutto. 8. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innej ilości wymienionych materiałów i części niż podano w 
Formularzu Specyfikacji Cenowej. Asortyment i wielkość dostawy zależeć będzie od jego bieżących potrzeb. 9. 
Gwarancja - Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone artykuły co najmniej na ogólnych warunkach 
określonych przez ich producentów. Do dostarczanego towaru objętego gwarancją wykonawca obowiązany jest 
załączyć wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne; 10. Rozliczenie z jednostką zamawiającą nastąpi po realizacji 
dostawy do jej siedziby i dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do 
dostarczania okresowego raportu (w okresach nie krótszych niż kwartalnie) o ilości, rodzaju i kwocie dostaw 
zrealizowanych dla Zamawiającego od początku obowiązywania umowy; Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust.5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

http://www.ms.agh.edu.pl/


przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego, w szczególności w zakresie: wymiarów, kształtu, sposobu mocowania, koloru itp..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.50.00.00-5, 42.13.00.00-9, 44.19.00.00-8, 44.40.00.00-4, 44.16.30.00-
0, 44.53.17.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku 
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku 
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku 
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku 
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom 
należy przedłożyć:

• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1 Formularz Oferty; 2 Formularz Specyfikacji Cenowej (Wycena dostawy); 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania 
wykonawcy (wykonawców występujących wspólni), o ile ofertę składa pełnomocnik; 4 Wykaz części zamówienia, 
które zostaną wykonane przez podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1 Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2 
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3 Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona 
spowodowana: epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe; klęską żywiołową, 
strajkiem lub stanem wyjątkowym; trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego 
spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od oby stron umowy; następstwem okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu; następstwem 
wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
b) wysokości wynagrodzenia w przypadku: ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku 
stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia; zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 
części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; c) jakości lub innych parametrów produktów zaoferowanych w ofercie, 
przy czym zmiana taka może być spowodowana: niedostępnością na rynku produktów wskazanych w ofercie 
wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku; pojawieniem się na rynku produktów nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy; 
pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie; d) zmiany części zamówienia 
powierzonej podwykonawcy w przypadku gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej 
części zamówienia. pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 4 
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę 
zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała 
wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.ms.agh.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat MS AGH przy ul. 
Rostafińskiego 7a 30-072 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 
08:30, miejsce: Sekretariat MS AGH przy ul. Rostafińskiego 7a 30-072 Kraków.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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


