
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych w budynku archiwum przy ul. Pużaka 53 w
Opolu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 29

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-068

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 775415101

1.5.8.) Numer faksu: 775415103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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 regałów jezdnych i stałych w budynku archiwum przy ul. Pużaka 53 w Opolu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11d62fff-0a4a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165390/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-31 14:10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001449/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostosowanie obiektu przy ul. Pużaka 53 do potrzeb archiwum zakładowego – dostawa i
montaż regałów jezdnych i stałych

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://bip.powiatopolski.pl/5658/5458/dostawa-i-montaz-regalow-jezdnych-i-stalych-w-budynku-
archiwum-przy-ul-puzaka-53-w-opolu-ag27252021.html

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: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Zamawiający nie dopuszcza plików spakowanych w formacie RAR. Ofertę, a także
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (art. 63 ust. 2 Pzp). 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia@powiatopolski.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: 
1) Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
2) Formularz do komunikacji.
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5. 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
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150
MB.

Systemy dostępne są za pośrednictwem przeglądarek:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
przekazania ich na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 10 do
niniejszej SWZ. Dane postępowania można także wyszukać na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej zakładki „Postępowania”.

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): Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych
osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą zawarta została w rozdz. XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych
osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą zawarta została w rozdz. XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.272.5.2021

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 fabrycznie nowych i nieużywanych regałów
jezdnych i stałych w budynku archiwum przy ul. Pużaka 53 w Opolu w ilości 4.864 mb – 62 szt.
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regałów.
Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zamówienia obejmuje:
a) wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń przed montażem dla celów własnych,
b) wykonanie elementów regałów jezdnych oraz stałych,
c) transport, wniesienie do miejsca montażu
d) rozmieszczenie, ustawienie i montaż wszystkich elementów,
e) opracowanie i dostarczenie przed odbiorem końcowym dokumentacji powykonawczej w tym:
instrukcja obsługi, poniższe atesty, certyfikaty, zaświadczenia i ekspertyzy.
f) oznakowanie regałów w tabliczki znamionowe po wykonaniu montażu,
g) prowadzenie serwisu gwarancyjnego zgodnie z zapisami umowy,
h) regały jezdne –z dostępem z obu stron z blach stalowych (stal konstrukcyjna wyższej jakości,
walcowana, tłoczona na zimno), zabezpieczenie antykorozyjne. Regały powinny posiadać
powłokę wykonaną metodą proszkową, w kolorze jasnoszarym. Zastosowana farba powinna być
trwała, odporna na ścieranie i zadrapania nieszkodliwa dla zdrowia, obojętna dla środowiska
naturalnego. Dodatkowe elementy opisane w projekcie technicznym str. 10 dot. przebudowy
budynku magazynowo – handlowego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. 
i) regały stałe (stacjonarne) – podstawa oraz korpus wykonany jest podobnie jak w regałach
jezdnych, lecz nie mają posiadać mechanizmów jezdnych. Regały stałe(stacjonarne) powinny
być mocowane w sposób zapewniający ich stabilność. Regały stałe (stacjonarne) ze ściana
działową pełną (plecami),
j) ściany tylne regałów (pomiędzy rzędami) z usztywnieniem w postaci stężeń krzyżowych, a
także tylne listwy oporowe zapobiegające przesuwaniu się zasobów na drugą stronę regału.
Ściany boczne wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na zaczepach. 
k) napędy – zgodnie z opisem w projekcie jednakże korba z blokadą z zamkiem,
l) na regałach należy zamontować ramki do opisu zawartości regałów,
m) drabiny 3 szt.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,
wiedzą techniczną oraz na ustalonych w OPZ i projekcie umowy warunkach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39131100-0 - Regały archiwalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

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

4.3.2.) 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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inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

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 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia, działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zamówienie o charakterze
podobnym, polegające na dostawie i montażu regałów jezdnych o wartości 200.000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. Załączniku nr 2) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
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jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie stanowiące załącznik nr 7, z którego wynika, które dostawy wykonają
poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w szczególności Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się
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w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne
osoby - nie związane z realizacją inwestycji),
b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie
wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą
starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie dostaw lub montażu
regałów jezdnych lub stałych, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie
wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje
(odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach) o okres w którym wystąpiły wyżej
wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu
wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu
realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
3) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
4) zmianie uległy stawki podatku VAT- wynagrodzenie brutto ulegnie zwiększeniu bądź
zmniejszeniu zgodnie z wprowadzoną nową stawką VAT,
5) zmianie uległy nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,
6) zmianie uległa/y osoba/y wymieniona/e w § 8 ust. 1 sprawująca/e kontrolę nad
prawidłowością wykonywanych dostaw i montażem regałów jezdnych i stałych,
7) wystąpiły okoliczności związane z COVID-19 zagrażające należytemu wykonaniu niniejszej
umowy - wskazane w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) (w szczególności art.15 r)
i innych przepisach prawa związanych z COVID-19 - a mające wpływ na termin realizacji
zamówienia, możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia (bądź w okresie obowiązywania
ww. przepisów - możliwe jest też czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części) tylko o
taką ilość dni jaka jest niezbędna do usunięcia skutków ww. okoliczności i wykonania dostaw i
montażu regałów jezdnych lub/i stałych.
2. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą
obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczące pkt 4.2.10:
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1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 70 dni w tym:
a) 50 dni od dnia podpisania umowy na przygotowanie w siedzibie Wykonawcy wszystkich
regałów jezdnych i stałych,
b) 20 dni licząc od dnia 01.12.2021 r. na dostawę, rozmieszczenie, ustawienie i montaż regałów
jezdnych i stałych.
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