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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404053-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Meble
2021/S 152-404053

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż mebli biurowych i medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ–381–1– 26 /21

II.1.2) Główny kod CPV
39100000 Meble

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

09/08/2021 S152
https://ted.europa.eu/TED

1 / 23

mailto:przetargi@io.gliwice.pl
http://www.io.gliwice.pl
http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S152
09/08/2021
404053-2021-PL

2 / 23

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych i medycznych dla Narodowego 
Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, 
zwanego dalej Zamawiającym.
2.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.1-2.11 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1-3.11 do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy
3.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony 
jest na 11 odrębnych zadań
4. Klauzulę informacyjna wynikającą z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4Zamawiający 
zamieścił w SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble biurowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39151000 Meble różne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.1 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1- do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:
- foldery lub karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich 
charakterystyką techniczną i sposobem wykonania – wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.
W przypadku mebli biurowych folder / karta katalogowa / opis produktu musi zawierać nazwę produktu lub 
nazwę użytego systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia 
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pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz elementy techniczne mebla pozwalające zapoznać się z 
wyglądem i podstawowymi cechami proponowanego produktu
- Dokument potwierdzający, iż oferowane biurka spełniają wymogi zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 
1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe.
Powyższe dokumenty o których mowa powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają 
potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
5. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
6. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
8.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
9. W zakresie zadania nr 1 tj. Meble biurowe dla pozycji nr: 21-26, 35, 46 (SAC – załącznik nr 2.1 do SWZ) 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. po zawarciu umowy oraz dokonaniu dokładnych pomiarów, 
Zamawiający wymaga przedstawienia projektu mebli wraz z wizualizacją w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy.
Przedstawiony projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku dokonania przez 
Zamawiającego poprawek/zmian Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia nowego projektu z 
uwzględnieniem dokonanych zmian/poprawek.
10. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w wysokości w wysokości 3,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie. – dot. zadania nr 1

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble medyczne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.2 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.2- do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:
-Atest higieniczny PZH (dla każdej pozycji),
-Certyfikat CE lub deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie CE (dla każdej pozycji),
-Potwierdzenie zgodności z ISO 13485:2016 (dla pozycji określonych w opisie przedmiotu zamówienia – 
załącznik nr 3.2),
-Potwierdzenie producenta, że użyte farby do malowania mebli są wzbogacone substancjami czynnymi z jonami 
srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym (dla pozycji określonych w opisie przedmiotu zamówienia – 
załącznik nr 3.2),
- foldery lub karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich 
charakterystyką techniczną i sposobem wykonania – wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.
W przypadku mebli medycznych folder / karta katalogowa / opis produktu musi zawierać nazwę produktu 
lub nazwę użytego systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia 
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pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz elementy techniczne mebla pozwalające zapoznać się z 
wyglądem i podstawowymi cechami proponowanego produktu.
Powyższe dokumenty o których mowa powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają 
potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
5. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
6. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
8.W zakresie zadania nr 2 tj. Meble medyczne dla pozycji nr: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 (SAC) w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia tj. po zawarciu umowy oraz dokonaniu dokładnych pomiarów, Zamawiający 
wymaga przedstawienia projektu mebli wraz z wizualizacją w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy. Przedstawiony projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku dokonania 
przez Zamawiającego poprawek/zmian Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia nowego projektu z 
uwzględnieniem dokonanych zmian/poprawek.
9.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
10. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w wysokości w wysokości 3,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie. – dot. zadania nr 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble ze stali nierdzewnej

09/08/2021 S152
https://ted.europa.eu/TED

5 / 23



Dz.U./S S152
09/08/2021
404053-2021-PL

6 / 23

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
33192300 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.3 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.3 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:
-Certyfikat CE lub deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie CE (dla pozycji nr 1,4 oraz 5 z załącznika 
nr 2.3 do SWZ).
Powyższe dokumenty o których mowa powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają 
potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
5. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
6. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
8.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
9. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w wysokości w wysokości 3,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie. – dot. zadania nr 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Fotele/kozetki dla pacjenta
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.4 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.4 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
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terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:
-Certyfikat CE lub deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie CE (dla każdej pozycji).
Powyższe dokumenty o których mowa powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają 
potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
5. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
6. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
8.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
9. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Szafy BHP
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39151000 Meble różne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.5 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.5 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
4. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
5. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
7.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
8. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Taborety na sale chorych
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
39113200 Taborety

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.6 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.6 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe
- test wytrzymałościowy wg norm PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007.
Powyższe dokumenty o których mowa powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają 
potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
5. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
6. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
8.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
9. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Fotele/krzesła obrotowe
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39113000 Różne siedziska i krzesła

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.7 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.7 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe
-foldery lub karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich 
charakterystyką techniczną i sposobem wykonania – wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.
W przypadku foteli/krzeseł obrotowych folder / karta katalogowa / opis produktu musi zawierać nazwę produktu 
lub nazwę użytego systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia 
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pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz elementy techniczne foteli/krzeseł obrotowych pozwalające 
zapoznać się z wyglądem i podstawowymi cechami proponowanego produktu.
-Atest wytrzymałościowy REMODEX – (dla pozycji od nr 3 do nr 33),
-Atest higieniczny PZH– (dla pozycji od nr 3 do nr 33),
-Atest trudnozapalności dla tkanin wg normy PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 – (dla pozycji od nr 3 do nr 33),
- Protokół oceny ergonomicznej oferowanych foteli (dot. typu obrotowych) wydany przez Instytut Medycyny 
Pracy lub niezależną jednostkę, która prowadzi działalność w zakresie wykonywania badań ergonomii foteli.
- Dokument potwierdzający, iż fotele biurowe ( dot. obrotowych) spełniają wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 
MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
- Atest wytrzymałościowy wg normy PN-EN 1335 oraz PN-EN 1022 – (dla pozycji nr 1 i nr 2),
Powyższe dokumenty o których mowa powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają 
potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
5. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
6. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
8.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
9. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 
wysokości w wysokości 3,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie. – dot. zadania 7
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lustra
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38622000 Lustra

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.8 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.8 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
4. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
5. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
7.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
8. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ławki
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39113600 Ławki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.9 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.9 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
4. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
5. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
7.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
8. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Parawany
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
33192300 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.10 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.10 - do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:
- Certyfikat CE lub deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie CE (dla każdej pozycji).
Powyższe dokumenty o których mowa powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają 
potwierdzać, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
5. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
6. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
8.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
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z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
9. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Regały
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39141100 Regały

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Zakłady /Kliniki/Działy

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.11 do SWZ,
2)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.11- do SWZ,
3)Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane meble (asortyment) wynosi: 24 miesiące (dotyczy 
wszystkich zadań postępowania). Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji w stosunku do wymaganego 
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terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach 
oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
4. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.
5. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – rozdział IV SWZ.
7.Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie 
się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).
8. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1)W zakresie zadania nr 1: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym 
okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i montaż mebli biurowych o wartości 
nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień 
składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 
odpowiedni 200 000,00 zł brutto.
2) W zakresie zadania nr 2: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym 
okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i montaż mebli medycznych o wartości 
nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto
Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień 
składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 
odpowiedni 200 000,00 zł brutto.
3) 3) W zakresie zadania nr 7: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/
lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym 
okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę foteli/ krzeseł obrotowych o wartości 
nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień 
składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 
odpowiedni 150 000,00 zł brutto.
Zapisy do pkt 1) 2) oraz 3):
a) W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy 
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je 
na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
b) Mając na uwadze art. 117 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod 
warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał 
jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym w pkt. 1) 2) oraz 3) powyżej.
c) Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.
d) Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który 
zrealizował zamówienie w zakresie określonym w pkt. 1) 2) oraz 3) powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu 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 zostały 
wykonane lub są wykonywane, 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 zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
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powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
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 wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 7 do SWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów na warunkach określonych w 
art. 118 ustawy Pzp, w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3 w pkt 
3.1 niniejszego ogłoszenia.
3. W przypadku gdy Wykonawca w zakresie spełnienia warunków udziału w postepowaniu korzysta ze 
zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia
wraz z ofertą zobowiązania podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (załącznik nr 6 do SWZ), do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub innego podmiotowego
środka dowodowego potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w 
oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w 
przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

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: 21/09/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 17/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 1-6, art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
Do oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załączniki nr 2.1-.2.11 do SWZ,
2) Opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 3.1-.3.11 do SWZ,
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16 – „JEDZ”;
4) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale VII SWZ.(przedmiotowe środki dowodowe 
podlegają uzupełnieniu).
5) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie 
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 
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pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do 
tych dokumentów.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.1. dot. braku podstaw wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego
— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) odpisu lub informacji 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;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustaw Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
3.2. Dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu: określone w sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia.
4. Informacje na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w 
rozdziale IX SWZ.
5. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp,:
1. „Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne.
6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – 
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ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo,
b. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
7. Więcej informacji o o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innym podmiotom zostały 
zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy Pzp).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
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:
04/08/2021
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