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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137335-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Meble laboratoryjne
2022/S 053-137335

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Adres pocztowy: ul. Lubelska 23
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jasińska
E-mail: zamowienia@cogiteon.pl 
Tel.:  +48 123957063
Faks:  +48 123957060
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.malopolska.pl/mcn/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE DO WSZYSTKICH INSTALACJI 
ZESTAWÓW MEBLI LABORATORYJNYCH, DYGESTORIÓW, SZAF CHEMICZNYCH, KOMORY 
LAMINARNEJ ORAZ SPRZĘTU AGD W ZABUDOWIE
Numer referencyjny: MCN.5.261.12.2022

II.1.2) Główny kod CPV
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39180000 Meble laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zaprojektowanie, wykonanie, zakup, dostawę, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i podłączenie do 
wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, dygestoriów, szaf chemicznych, komory laminarnej oraz 
sprzętu AGD w zabudowie wraz z wyposażeniem i akcesoriami w przestrzeniach laboratoryjnych budowanego 
obiektu Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, przeprowadzenie szkoleń, a także świadczenie usług 
gwarancyjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 702 523.14 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania, 
dostawy, montażu i podłączenia do wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, dygestoriów, szaf 
chemicznych, komory laminarnej oraz sprzętu AGD w zabudowie dla Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 702 523.14 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 
ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ 
i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia dostawy dygestorium mobilnego, szafek wiszących 
oraz nagłośnienia, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ_SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
ASORTYMENTOWA. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części 
zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia koniecznego. Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Zamawiający uzależnia 
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skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z 
prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie)
w formie pisemnej lub elektronicznej.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.12.02.00-12-0144/18 pt. Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w nieprzekraczalnym terminie do 12 miesięcy od podpisania Umowy.
Etap I (Projektowanie) – do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
Etap II (Produkcja, dostarczenie, montaż i podłączenie do wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, 
dygestoriów, szaf chemicznych, komory laminarnej oraz sprzętu AGD w zabudowie wraz z wyposażeniem oraz 
przeprowadzenie szkoleń)

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:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował co najmniej dwie dostawy mebli laboratoryjnych wraz z zabudową meblową laboratoryjną (m.in. 
stoły laboratoryjne). W tym minimum jedna dostawa uwzględniająca minimum jedną szafę ognioodporną i 
przeciwwybuchową oraz minimum jedna dostawa uwzględniająca minimum jedno dygestorium. Wszystkie 
dostawy muszą uwzględniać montaż (wraz z rozmieszczeniem i instalacją). Każda dostawa o wartości brutto nie 
mniejszej niż 150 000 zł każda.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2022
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Czas lokalny: 12:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 19/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon).
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł

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:
I. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.255-257 ustawy 
Pzp.
II.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy oraz art. w art. 109 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Pzp.
III.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) formularz oferty;b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);c) oświadczenie JEDZ;d) zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokumenty na potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia Wykonawcy składane będą zgodnie z pkt VII SWZ.
IV.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zastosuje 
procedurę przewidzianą w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
V. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2022
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