Ogłoszenie nr 2021/BZP 00227619/01 z dnia 2021-10-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż systemu podnośników podsufitowych szynowych do transportu i opieki nad
mieszkańcem do pokoi mieszkalnych wraz z osprzętem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294326
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kluzeka 6
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-222
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 415-25-92
1.5.8.) Numer faksu: 12 444-70-62
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpskluzeka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskluzeka.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemu podnośników podsufitowych szynowych do transportu i opieki nad
mieszkańcem do pokoi mieszkalnych wraz z osprzętem.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90748ce7-2a6a-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227619/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 12:14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000585/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż systemu podnośników podsufitowych szynowych do transportu i opieki
nad mieszkańcem do pokoi mieszkalnych wraz z osprzętem
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profilurzedu/dpskluzeka oraz poczty elektronicznej: zamowienia@dpskluzeka.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja Administratora o przetwarzaniu danych
osobowych zamieszczona została w pkt 38 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja Administratora o przetwarzaniu danych
osobowych zamieszczona została w pkt 38 SWZ
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.271.005.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu podnośników podsufitowych
szynowych do transportu i opieki nad mieszkańcem do pokoi mieszkalnych wraz z osprzętem, na
który składają się:
1 komplet – 18 pokoi jednoosobowych obejmuje:
- 18 kompletów szyn oraz 4 podnośniki elektryczne do podnoszenia przesuwania i transportu
osoby, sterowane przy użyciu pilota w systemie trawersowym wraz z osprzętem ( wieszaki +
podwieszki)
2 komplet – 10 pokoi dwuosobowych obejmuje:
- 10 kompletów szyn oraz 3 podnośniki elektryczne do podnoszenia przesuwania i transportu
osoby, sterowane przy użyciu pilota w systemie trawersowym wraz osprzętem (wieszaki +
podwieszki)
1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi
posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty
dopuszczające do użytku.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4. W cenie oferty transport, montaż i szkolenie pracowników z obsługi systemu w miejscu ich
zamontowania i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi min 60 miesięcy jest równy
okresowi rękojmi.
6. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez min 10 lat.
7. Przedmiot zamówienia Należy dostarczyć i zamontować w pomieszczeniach wskazanych h
przez Zamawiającego.
Miejsce dostawy i montażu :
pokoje 1 osobowe – ilość pokoi – 18
Szerokość pokoju 1 osobowego około 2,68 m, długość szyn w pokoju 1 osobowym około 2,57 m
Miejsce dostawy i montażu :
pokoje 2 osobowe – ilość pokoi – 10
Szerokość pokoju 2 osobowego około 2,68 m, długość szyn w pokoju 2 osobowym -3,60 m
UWAGA
Przed dostawą i montażem należy dostosować wymiary poszczególnych szyn do wskazanego
przez Zamawiającego pokoju z uwagi na możliwość wystąpienia odchyłek w pomiarach .
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisującym przedmiot
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zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z
powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty
stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy
Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej zamówienia będą:
1) cena ryczałtowa brutto – 60%;
2) Funkcjonalność systemu – 40%
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 60%) * 100+ F = liczba punktów
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; Cb – cena oferty rozpatrywanej; 100 –
stały wskaźnik.
F – Punkty za funkcjonalność systemu w ofercie badanej przyznane w następujący sposób:
System kompatybilny z istniejącym systemem - 40 pkt.
System niekompatybilny z istniejącym systemem- 0 pkt
Funkcjonalność systemu w znaczeniu kompatybilny, „taki, który może działać łącznie z innym
czynnikiem lub elementem w sposób nie powodujący zakłóceń (znaczenie tech¬niczne) oraz
wzajemnie się uzupełniający, współgrający z czymś
Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez
każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie
liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
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jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność systemu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy
dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi
zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów
ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze
wspólników spółki cywilnej;
3) Wypełniony WYKAZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW w zakresie , na który składana jest
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oferta, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
Wykaz musi zawierać wszystkie informacje, na podstawie których zamawiający oceni zgodność
oferowanego sprzętu z wymaganiami SOPZ.
Jeżeli wykonawca nie złoży WYKAZU OFEROWANYCH PRODUKTÓW lub będzie on
niekompletny, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień
publicznych, czyli że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz
żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 punkty
5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego- wypełniony załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące
odpowiednio: a) Wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum ( w przypadku składania
oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej. Pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego (
jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców ( tzw.
konsorcjum) wspólnicy muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-20 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem " Formularza do złożenia,
zamiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-20 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-18
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