
Ogłoszenie nr 107313 - 2017 z dnia 2017-07-12 r.  
Kraków: Dostawa mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Miasta S.A., krajowy numer identyfikacyjny 
35114314700000, ul. ul. Lema  7, 31-571   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 
3491103, faks 12 2909960, e-mail board@arm.krakow.pl, przetargi@arm.krakow.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.arm.krakow.pl/ 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZPZ.261.10.2017 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa umeblowania stanowiącego wyposażenie strefy VIP w 
TAURON Arena Kraków: stoły okrągłe (10 szt.), stoliki kwadratowe (10 szt.), sofy trzyosobowe 

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8037017a-567a-48cc-8e16-4d0ece16548d&path=2017%5c07%5c20170712%5c107313_2017.html
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(10 szt.), sofy dwuosobowe (2 szt.), krzesła (50 szt.), fotele (24 szt.), krzesła barowe (15 szt.), 
kosze na śmieci (26 szt.). 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  
 
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3 
Dodatkowe kody CPV: 39153000-9, 39156000-0, 39112000-0, 39121200-8, 39113100-8, 
39143110-0, 39113200-9, 39113500-2, 39143310-2, 39224340-3,  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki  
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA    
Postępowanie/część zostało unieważnione nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT120590 
WalutaPLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o.,  cezas@cezas.pl,  Al. Solidarności 
15,  15-751,  Białystok,  kraj/woj. podlaskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 128137,46 
Oferta z najniższą ceną/kosztem  
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  
Waluta: PLN 
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 



podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
4  ustawy Pzp.  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  
Zamawiający dwukrotnie organizował postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę mebli do strefy VIP w trybie przetargu nieograniczonego: ARM/25/2016 oraz 
ARM/4/2017. Postępowanie ARM/25/2016 w części obejmującej meble gotowe (stanowiące 
przedmiot niniejszego zamówienia) zostało unieważnione z powodu odrzucenia wszystkich ofert 
złożonych w postępowaniu. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało powtórzone (po 
niewielkiej zmianie niektórych wymaganych parametrów); o wszczęciu postępowania 
poinformowano także 17 działających na rynku wykonawców. Mimo to postępowanie 
ARM/4/2017 także zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: w 
postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożono dwie oferty, ale obie 
zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku obu ofert podstawą 
odrzucenia obu ofert była m.in. niezgodność treści ofert z opisem przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie nie dokonano żadnych istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia (tj. 
wymogów określonych w postępowaniu ARM/4/2017) – bez istotnych zmian pozostały warunki 
udziału w postępowaniu, warunki realizacji zamówienia (w toku negocjacji, z uwagi na okres 
wakacyjny, przedłużono termin dostawy jednego z elementów zamówienia) oraz opis przedmiotu 
zamówienia (w tym zakresie zmniejszono jedynie ilość zamawianych koszy na śmieci, co nie 
wpływa na dostępność zamówienia na rynku, a zmiana dotyczy elementu, który ma bardzo mały 
udział w wartości zamówienia). W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki do 
zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki opisane w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: w 
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wszystkie oferty 
zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione. 
Podmiotem zaproszonym do negocjacji jest wykonawca, który w obu poprzednich postępowaniach 
składał oferty o niższej cenie (jedynej mieszczącej się w budżecie zamawiającego), spełniające 
zdecydowaną większość wymogów zamawiającego (w tym spójne stylistycznie, także w 
odniesieniu do mebli, którymi dysponuje zamawiający).  
 

 


