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Kraków: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miasteczka
Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-85/14

Numer ogłoszenia: 47280 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014
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: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 
Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-85/14.
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 odzieży ochronnej, roboczej i obuwia na 
potrzeby pracowników Zamawiającego, które jest on zobowiązany dostarczyć im zgodnie z art. 2377 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. - 
Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.). Pracownicy Zamawiającego zatrudnieni są przy pracach ślusarskich, 
hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, porządkowych w pomieszczeniach i w terenie itp. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy
zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, a przykładowy asortymentu przedstawiono w załączniku nr 9 do SIWZ. Wykonawca winien 
dysponować dużą gamą rozmiarów oferowanej odzieży, gdyż dostarczany asortyment ma być każdorazowo dostosowany 
wymiarowo do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Wymagane rozmiary odzieży i obuwia podawane będą przy każdym 
zamówieniu cząstkowym i zależeć będą one od indywidualnych cech pracowników dla których jest ona przeznaczone. Wymagania 
jakie musi spełnić dostawa 1. Oferowana odzież robocza musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach: m.in.: a) PN-P-
06751:1987 Odzież robocza. Stopnie jakości (klasyfikacja jakościowa odzieży roboczej wykonanej z tkanin, dzianin i innych 
materiałów odzieżowych), b) PN-P-84505-01:1989 Odzież robocza. Fartuchy. Postanowienia ogólne (podział, oznaczenie, materiały 
i dodatki oraz wymagania dotyczące cech użytkowych w zależności od przeznaczenia, wielkości fartuchów, stopnie jakości, 
oznaczenie, składanie, pakowanie, przechowywanie i transport), c) PN-P-84505-02:1989 Odzież robocza. Fartuchy damskie 
(oznaczenia, przeznaczenie, materiały, rysunki 7 fartuchów, ustalono wielkości oraz wymiary), d) PN-P-84505-03:1989 Odzież 
robocza. Fartuchy męskie (oznaczenia, przeznaczenie, materiały, rysunki 3 fartuchów, ustalono wielkości oraz wymiary), e) PN-P-
84505-04:1989 Odzież robocza. Fartuchy okrywające przód (oznaczenia, przeznaczenie, materiały, ustalono wielkości oraz 
wymiary), f) PN-P-84505-05:1989 Odzież robocza. Fartuchy-spódnice (przykład oznaczenia, przeznaczenie, materiały, ustalono 
wielkości oraz wymiary elementów wspólnych i wymiary podstawowe), g) PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze 
(wymagania w zależności od przeznaczenia, właściwości techniczne i użytkowe materiałów i dodatków, definicje, wymagania przy 
projektowaniu, produkcji i ocenie, wymiary, konfekcjonowanie), h) PN-P-84683:1992 Odzież robocza. Koszule męskie (dla osób 
zatrudnionych przy pracach powodujących intensywne brudzenie; określono: wielkości, wymiary, materiały, dodatki, sposób 
wykonania, oznaczenia i sposób składania, przechowywanie i transport), i) PN-P-84684:1992 Odzież robocza. Kombinezony 
(kombinezony męskie dla zatrudnionych przy obsłudze maszyn i urządzeń do ochrony przed intensywnym i normalnym 
zabrudzeniem i niszczeniem oraz do zabezpieczenia higieny wytwarzanego produktu; określono: wielkość, wymiary, materiały i 
dodatki, zasady wykonania, oznaczenie i sposób składowania, pakowania, przechowywania i transportu).   j) spełniać normy PN-P-
84525 - Odzież robocza. Ubrania robocze, k) PN-87/P-06751 - Odzież robocza. Stopnie jakości PN - 88 /P-84669 Odzież robocza i 
ochronna. 2. Oferowana odzież robocza powinna być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty i być w gatunku I, 
Dostawca jest zobowiązany załączyć świadectwo potwierdzające ich jakość. Oznakowanie odzieży winno spełniać wymagania 
Polskiej Normie PN-P-84531/A1:1997 Wyroby konfekcyjne. Oznaczenie.   Wyrób powinien być oznaczony: a) etykietą, b) wszywką 
firmową oraz c) wszywką informacyjną o rodzaju surowca i sposobie konserwacji.   Na etykiecie powinny być informacje dotyczące,
m.in.: a) nazwy wyrobu, b) wielkość (rozmiar), c) skład surowcowy materiału podstawowego, d) rok produkcji, e) numer Polskiej 
Normy, którą wyrób spełnia. 3. Wykonawca winien udzielić minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczona artykuły, Uwagi 
ogólne: 1. Zamawiający dopuszcza dostawę innych artykułów niż wskazane w Formularzu Specyfikacji Cenowej, pod warunkiem, że
zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 2. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym do dostarczenia przez 
Wykonawców w terminie 7 dni po jednej sztuce oferowanego wyrobu wraz z jego szczegółowym opisem technicznym. Eksponaty 
zostaną zwrócone Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 3. Przedmiotowe dostawy będą realizowane zgodnie z 
zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie 24 miesięcy, Wielkości poszczególnych 
zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie Wykonawcy przez Miasteczko Studenckie AGH w 
Krakowie zamówień cząstkowych, (w formie faksu lub informacji telefonicznej) każdorazowo potwierdzonych na piśmie. 4. 
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Wykonawca musi zrealizować zlecenie w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia dostawy na wyroby gotowe i do 14 dni roboczych na 
wyroby przygotowywane na wymiar. 5. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje załącznika nr 4 Formularza Specyfikacji 
Cenowej, gdyż wyliczona na nim kwota posłuży Zamawiającemu do porównania w trakcie oceny ofert. 6. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zakupu, w ramach niezmienionej kwoty umowy, innej ilości wymienionych artykułów niż podano w Formularzu 
Specyfikacji Cenowej. Asortyment i wielkość dostawy zależeć będzie od bieżących potrze Zamawiającego. 7. Wartość dostaw w 
okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 70 000,00 zł brutto 8. Rozliczenie z jednostką zamawiającą nastąpi po realizacji
dostawy do jej siedziby i dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego. 9. 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; Czas realizacji zamówienia 24 miesiące od podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust.5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego,.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.30.00-4, 18.14.00.00-2, 18.41.00.00-6, 18.80.00.00-7.
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: 24.
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 uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie), należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie na kwotę brutto minimum: 30.000,00 zł. brutto, 
polegające na dostawie artykułów odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot 
niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie Ocenę spełniania 
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu dostaw
(zał. Nr 8) + dokumenty potwierdzające należyte wykonanie metodą spełnia/nie spełnia Jeżeli wykonawca, 
wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (posiadania wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych), polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy 
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
ich zasobów żąda dokumentów tj: pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających, oddających 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
zawierające w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru 
stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia.

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

• Potencjał techniczny 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

• Potencjał techniczny 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

• Potencjał techniczny 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:
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• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy lub  usługi  zostały wykonane,  oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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; 

• zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

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 Opis oferowanych artykułów zawierający: nazwę 
wyrobu; nazwę producenta; wielkość (rozmiar); skład surowcowy materiału podstawowego; numer Polskiej Normy, którą wyrób 
spełnia; własności użytkowe; sposób konserwacji; możliwość indywidualnego dopasowania artykułu do cech indywidualnych 
pracownika oraz fotografię lub rysunek. 4 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 5 Pełnomocnictwo do reprezentowania 
wykonawcy (wykonawców występujących wspólni), o ile ofertę składa pełnomocnik.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 70 
• 2 - Przydatności na stanowisku pracy i estetyka wyrobu - 30 

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: 1) epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy 
lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 2) trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń 
wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od oby stron umowy, 3) pojawieniem
się na rynku rzeczy nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji przedmiotu umowy, 4) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się 
przypisać Zamawiającemu, 5) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia. b) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 1) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą 
umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia; 2) 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: 1) niedostępnością na rynku produktów wskazanych w ofercie wynikającą 
z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku; 2) 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, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują 
zwiększenia ceny ofertowej. d) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcy w przypadku gdy wprowadzenie nowego 
podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia. 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 
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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: 21.02.2014 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
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