
Miasto Orzesze: „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni

Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej

w GIM nr 2 w Orzeszu - III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 635349-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane 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: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św.

Wawrzyńca 21 , 43-180 Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail

rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.

Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak
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http://bip.orzesze.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.orzesze.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Biuro Podawcze Urząd Miejski Orzesze; 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”

- dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia

do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu - III

Numer referencyjny: WRZP.271.64.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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: 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu/

wyposażenia/mebli do Pracowni Matematycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (SP5) w Orzeszu przy

ul.Żorskiej 101, sprzętu/ wyposażenia/mebli do Pracowni Matematycznej w Szkole Podstawowej nr 10

(SP10) w Orzeszu przy ul.Norwida 2 oraz dostawy sprzętu/ wyposażenia/mebli do Pracowni fizyczno-

chemicznej w Gimnazjum nr 2 (GIM2) w Orzeszu przy ul. Szkolnej 44 na potrzeby uczniów 1.2.

Przedmiot zamówienia w podziale na następujące części: CZĘŚĆ 1 - SPRZĘT KOMPUTEROWY I
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MULTIMEDIA - SP5, SP10, GIM2 Obejmujący następujące elementy: tablica interaktywna,

oprogramowanie projektor uchwyt, zestaw pilotów, laptop dla nauczyciela wraz z myszą i

oprogramowamiem, laptop dla uczniów do pracy z nowozakupionymi programami do nauki

matematyki, program typu EduRoM Matematyka na wesoło gra matematyczna " lub równoważny,

program typu Lekcjotek @ Matematyka dla klasy 4-6 multimedialne (materiały na tablice

interaktywną i projektor) lub równoważny, Tablica interaktywna,oprogramowanie projektor uchwyt,

zestaw pilotów, Laptop dla nauczyciela wraz z myszą i oprogramowamiem, Laptop dla uczniów do

pracy z nowozakupionymi programami do nauki matematyki, Program typu EduRoM Matematyka na

wesoło gra matematyczna " lub równoważny, Program typu Lekcjotek @ Matematyka dla klasy 4-6

multimedialne (materiały na tablice interaktywną i projektor) lub równoważny, tablica

interaktywna,oprogramowanie projektor uchwyt, zestaw pilotów, tablety dla uczniów, laptop dla

nauczyciela wraz z myszą i oprogramowamiem Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety

oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego

48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 38652100-1 Projektory CZĘŚĆ 2 -

WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ - SP5, SP10 I FIZYCZNO CHEMICZNEJ -

GIM2 Obejmujący następujące elementy: Waga szalkowa metalowa do 2kg i odważniki, Przyrząd do

demonstracji brył obrotowych oraz komplet ramek, Koło do odmierzania odległości, Decymetr

sześcienny - 1000 jednostek rozkładany, Prostokątny układ współrzędnych (tablica suchościeralna),

Bryły do mierzenia objętości- komplet 4 sztuk, Geoplan dwustronny, Wielkie bryły szkieletowe- zestaw

7 sztuk, Rozkładane szkielety brył, Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne do prezentacji

poszczególnych zagadnień matematycznych komplet, Narzędzia do rysowania odwzorowań figur

płaskich., Przyrządy tablicowe magnesowe itp (linijki, ekierki, cyrkiel, kątomierz, taśmy miernicze,

cylindry miarowe), Tuba do nauki tabliczki mnożenia, Waga szalkowa metalowa do 2kg i odważniki,

Przyrząd do demonstracji brył obrotowych oraz komplet ramek, Koło do odmierzania odległości,

Decymetr sześcienny - 1000 jednostek rozkładany, Prostokątny układ współrzędnych (tablica

suchościeralna), Bryły do mierzenia objetości- komplet 4 sztuk, Geoplan dwustronny, Wielkie bryły

szkieletowe- zestaw 7 sztuk, Rozkładane szkielety brył, Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne do

prezentacji poszczególnych zagadnień matematycznych komplet, Narzędzia do rysowania odwzorowań

figur płaskich, Przyrządy tablicowe magnesowe itp (linijki, ekierki, cyrkiel, kątomierz, taśny

miernicze,cylindry miarowe), Tuba do nauki tabliczki mnożenia, Przyrządy do nauki o zbiorach i

okręgach, puzzle, układanki, Stojaki do probówek, Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do

1kg), Probówki, Zlewki komplet(250, 100, 50 ml), Pipety Pasteura i pipety miarowe komplet, Szkiełka

laboratoryjne, Cylindry miarowe komplet, Termometry, Lejki laboratoryjne, Krystalizatory,
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Parowniczki, Łapy do próbówek drewniane, Łyżki laboratoryjne, Łyżki do spalań, Palniki denaturowe,

Kolba okrągłodenna ze szlifem (100,250, 500) komplet, Kolby stożkowe(100,250, 500)komplet,

Metale: miedź (drut), żelazo (proszek, opiłki, drut), magnez (proszek, wiórki, wstążka), cyna, sód,

potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan, Niemetale: węgiel (grafit), węgiel drzewny, siarka (proszek),

jod, Tlenki: tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III),

Wodorotlenki: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru, Kwasy: kwas solny,

kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas

stearynowy Sole: chlorek sodu, chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan (VI)

miedzi(II), siarczan (IV) sodu, węglan sodu, węglan wapnia, nadmanganian potasu, azotan (V) srebra,

Wskaźniki: fenoloftaleina, wskaźnik uniwersalny, Alkohole: etanol (denaturat), gliceryna, Białka

albumina, Cukry: glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia, Inne: kamyczki wrzenne, parafina, benzyna,

karbid, Szczotki laboratoryjne, Modele do budowania cząsteczek, Tablice chemiczne, Układ okresowy

– plansza, Wskaźnik laserowy lub poziomica laserowa, Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych,

Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym,

Magnesy (podkowiste 5 kompl, sztabkowe 8 kompl), Maszyna elektrostatyczna lub generator van de

Graffa, Chemiczne domina, Wodoszczelny elektroniczny tester pH i temperatury, Zestaw do

demonstracji przewodnictwa cieplnego, Bloki metali, Zestaw 12 płytek, Zestaw reagentów

chemicznych Siłomierze krótkie Siłomierze krótkie Siłomierze krótkie Tuba z opiłkami żelaza

Lewitujące pierścienie magnetyczne duże Ręczna tłokowa pompa próżniowa w połączeniu z rurą

NEWTONA Okulary ochronne Rękawiczki lateksowe Fartuch Czajnik elektryczny bezprzewodowy z

regulacją temperatury 18113000-4 Odzież przemysłowa 18142000-6 Okulary ochronne 18424000-7

Rękawice 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny CZĘŚĆ 3 - MEBLE -

SP5, SP10, GIM2 Krzesło szkolne regulowane, Stoły szkolne 1-osobowe z regulowaną wysokością

(blaty z zaokrąglonymi narożnikami), Tablice korkowe z rama aluminiową, Zestaw szaf, Zestaw szafek,

Biurko nauczycielskie, Krzesło szkolne regulowane, Stoły szkolne 1-osobowe z regulowaną

wysokością (blaty z zaokrąglonymi narożnikami), Tablice korkowe z ramą aluminiową, Tablice

korkowe z ramą aluminiową, zestaw szaf, zestaw szafek, Biurko nauczycielskie, Krzesło szkolne, Stoły

szkolne 2 osobowe, Biurko nauczycielskie, Szafy – 5 sztuk CPV: 39160000-1 Meble szkolne 1.3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy sprzęt/ wyposażenie/meble szczegółowo

określony w niniejszym opisie do siedziby odpowiednio: Szkoły Podstawowej nr 5 (SP5) w Orzeszu

przy ul.Żorskiej 101, Szkoły Podstawowej nr 10 (SP10) w Orzeszu przy ul.Norwida 2 oraz Gimnazjum

nr 2 (GIM2) w Orzeszu przy ul. Szkolnej 44 wraz z wykonaniem montażu, instalacji, uruchomieniem

sprzętu oraz przeprowadzeniem szkolenia. 1.4 Dostarczany sprzęt/ wyposażenie/meble winien być

fabrycznie nowy, nie używany, nie poddawany żadnym naprawom i posiadać pełną dokumentację
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sprzętu w języku polskim. Urządzenia winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie

określił Zamawiający. 1.5 Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu/

wyposażenia/mebli, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu. 1.6 Przez

dostawę sprzęt/ wyposażenie/meble rozumie się dostarczenie transportem Wykonawcy, na jego koszt

do miejsca wskazanego w pkt. 1 oraz wniesienie go do wyznaczonego miejsca. 1.7 Wykonawca dokona

montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu/ wyposażenia/mebli oraz przeszkolenia osób wyznaczonych

przez Zamawiającego w zakresie jego obsługi. 1.8 Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą

Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub faksem) gotowość do dostarczenia sprzętu/ wyposażenia/mebli.

1.9 Dostawę sprzętu/wyposażenia/mebli należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną oraz na

warunkach określonych w niniejszej umowie. 1.10 Wymagane jest aby sprzęt/ wyposażenie/meble

odpowiadało co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w obiektach oświaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 stycznia 2003 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22) § 9 ust.3 „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające

odpowiednie atesty lub certyfikaty”. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z

odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród wyrobów

które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się: meble szkolne i przedszkolne – krzesła,

ławki, stoliki, biurka a także regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń

dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież oraz pomoce dydaktyczne. Meble i sprzęt muszą

posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Zastosowane

meble, urządzenia oraz pozostałe wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Na każde żądanie

Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument – odpowiednio

certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub

element spełnia określone wymagania. 1.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia

lub utraty sprzętu/ wyposażenia/mebli, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez osoby wskazane w

§12 umowy 1.12 Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi (o

ile w opisie szczegółowym nie zaznaczono inaczej) na sprzęt komputerowy i multimedialny oraz sprzęt/

wyposażenie i minimum 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na meble licząc od dnia odbioru. Bieg

terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez

zastrzeżeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

2.Podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2).

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
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zamówienia. 3). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający nie określa czynności, przy realizacji których wymagane

jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę.

Wymóg ten dotyczy postępowań, których przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowalne.

Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia w zakresie dostaw.

II.5) Główny kod CPV: 39162110-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30200000-1

30213100-6

30230000-0

48000000-8

48190000-6

48520000-9

38652100-1

18113000-4

18142000-6

18424000-7

39162100-6

39162110-9

39160000-1

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 15

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

15

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie realizacji dostaw ustalane będzie indywidualnie z

wybranymi Wykonawcami.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest

zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8a91c6...

12 z 21 2017-12-22 10:35



Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji dostawy 40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
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rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W związku z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 roku, poz.1579 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przewiduje

możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących

okolicznościach: • konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, • jeśli dane pozycje pomocy dydaktycznych, będące

przedmiotem umowy, będą niedostępne na rynku w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający

dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innych pomocy dydaktycznych o parametrach i

funkcjonalnościach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego w niniejszej umowie, a w

szczególności w załącznikach do umowy, • gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla

Zamawiającego, • w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian

wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na

dostawę. • w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne,

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec,

występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej

obecnym brzmieniu, • w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co

do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu dostawy, • zmiany w kolejności i terminach wykonania

przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-04, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:CZĘŚĆ 1 - SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIA - SP5, SP10, GIM2

1) 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:CZĘŚĆ 1 -

SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIA - SP5, SP10, GIM2 Obejmujący następujące elementy:

tablica interaktywna, oprogramowanie projektor uchwyt, zestaw pilotów, laptop dla nauczyciela wraz z

myszą i oprogramowamiem, laptop dla uczniów do pracy z nowozakupionymi programami do nauki

matematyki, program typu EduRoM Matematyka na wesoło gra matematyczna " lub równoważny,

program typu Lekcjotek @ Matematyka dla klasy 4-6 multimedialne (materiały na tablice interaktywną i

projektor) lub równoważny, Tablica interaktywna,oprogramowanie projektor uchwyt, zestaw pilotów,

Laptop dla nauczyciela wraz z myszą i oprogramowamiem, Laptop dla uczniów do pracy z

nowozakupionymi programami do nauki matematyki, Program typu EduRoM Matematyka na wesoło gra

matematyczna " lub równoważny, Program typu Lekcjotek @ Matematyka dla klasy 4-6 multimedialne

(materiały na tablice interaktywną i projektor) lub równoważny, tablica interaktywna,oprogramowanie

projektor uchwyt, zestaw pilotów, tablety dla uczniów, laptop dla nauczyciela wraz z myszą i

oprogramowamiem Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania

multimedialnego 38652100-1 Projektory

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 30200000-1, 30213100-6, 30230000-0,
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48000000-8, 48190000-6, 48520000-9, 38652100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 15

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

CZĘŚĆ 2 - WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ - SP5, SP10 I

FIZYCZNO CHEMICZNEJ - GIM2

1) 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:CZĘŚĆ 2 -

WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ - SP5, SP10 I FIZYCZNO CHEMICZNEJ - GIM2

Obejmujący następujące elementy: Waga szalkowa metalowa do 2kg i odważniki, Przyrząd do

demonstracji brył obrotowych oraz komplet ramek, Koło do odmierzania odległości, Decymetr sześcienny

- 1000 jednostek rozkładany, Prostokątny układ współrzędnych (tablica suchościeralna), Bryły do

mierzenia objętości- komplet 4 sztuk, Geoplan dwustronny, Wielkie bryły szkieletowe- zestaw 7 sztuk,

Rozkładane szkielety brył, Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne do prezentacji poszczególnych

zagadnień matematycznych komplet, Narzędzia do rysowania odwzorowań figur płaskich., Przyrządy

tablicowe magnesowe itp (linijki, ekierki, cyrkiel, kątomierz, taśmy miernicze, cylindry miarowe), Tuba do

nauki tabliczki mnożenia, Waga szalkowa metalowa do 2kg i odważniki, Przyrząd do demonstracji brył
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obrotowych oraz komplet ramek, Koło do odmierzania odległości, Decymetr sześcienny - 1000 jednostek

rozkładany, Prostokątny układ współrzędnych (tablica suchościeralna), Bryły do mierzenia objetości-

komplet 4 sztuk, Geoplan dwustronny, Wielkie bryły szkieletowe- zestaw 7 sztuk, Rozkładane szkielety

brył, Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne do prezentacji poszczególnych zagadnień matematycznych

komplet, Narzędzia do rysowania odwzorowań figur płaskich, Przyrządy tablicowe magnesowe itp (linijki,

ekierki, cyrkiel, kątomierz, taśny miernicze,cylindry miarowe), Tuba do nauki tabliczki mnożenia,

Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle, układanki, Stojaki do probówek, Waga laboratoryjna z

dokładnością do 0,1g (do 1kg), Probówki, Zlewki komplet(250, 100, 50 ml), Pipety Pasteura i pipety

miarowe komplet, Szkiełka laboratoryjne, Cylindry miarowe komplet, Termometry, Lejki laboratoryjne,

Krystalizatory, Parowniczki, Łapy do próbówek drewniane, Łyżki laboratoryjne, Łyżki do spalań, Palniki

denaturowe, Kolba okrągłodenna ze szlifem (100,250, 500) komplet, Kolby stożkowe(100,250,

500)komplet, Metale: miedź (drut), żelazo (proszek, opiłki, drut), magnez (proszek, wiórki, wstążka),

cyna, sód, potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan, Niemetale: węgiel (grafit), węgiel drzewny, siarka

(proszek), jod, Tlenki: tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III),

Wodorotlenki: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru, Kwasy: kwas solny, kwas

siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy

Sole: chlorek sodu, chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan (VI) miedzi(II), siarczan

(IV) sodu, węglan sodu, węglan wapnia, nadmanganian potasu, azotan (V) srebra, Wskaźniki:

fenoloftaleina, wskaźnik uniwersalny, Alkohole: etanol (denaturat), gliceryna, Białka albumina, Cukry:

glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia, Inne: kamyczki wrzenne, parafina, benzyna, karbid, Szczotki

laboratoryjne, Modele do budowania cząsteczek, Tablice chemiczne, Układ okresowy – plansza,

Wskaźnik laserowy lub poziomica laserowa, Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych, Zasilacz prądu

stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym, Magnesy

(podkowiste 5 kompl, sztabkowe 8 kompl), Maszyna elektrostatyczna lub generator van de Graffa,

Chemiczne domina, Wodoszczelny elektroniczny tester pH i temperatury, Zestaw do demonstracji

przewodnictwa cieplnego, Bloki metali, Zestaw 12 płytek, Zestaw reagentów chemicznych Siłomierze

krótkie Siłomierze krótkie Siłomierze krótkie Tuba z opiłkami żelaza Lewitujące pierścienie magnetyczne

duże Ręczna tłokowa pompa próżniowa w połączeniu z rurą NEWTONA Okulary ochronne Rękawiczki

lateksowe Fartuch Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury 18113000-4 Odzież

przemysłowa 18142000-6 Okulary ochronne 18424000-7 Rękawice 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 18113000-4, 18142000-6, 18424000-7,

39162100-6, 39162110-9

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8a91c6...

19 z 21 2017-12-22 10:35



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 15

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa:CZĘŚĆ 3 - MEBLE - SP5, SP10, GIM2

1) 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:CZĘŚĆ 3 -

MEBLE - SP5, SP10, GIM2 Krzesło szkolne regulowane, Stoły szkolne 1-osobowe z regulowaną

wysokością (blaty z zaokrąglonymi narożnikami), Tablice korkowe z rama aluminiową, Zestaw szaf,

Zestaw szafek, Biurko nauczycielskie, Krzesło szkolne regulowane, Stoły szkolne 1-osobowe z

regulowaną wysokością (blaty z zaokrąglonymi narożnikami), Tablice korkowe z ramą aluminiową,

Tablice korkowe z ramą aluminiową, zestaw szaf, zestaw szafek, Biurko nauczycielskie, Krzesło szkolne,

Stoły szkolne 2 osobowe, Biurko nauczycielskie, Szafy – 5 sztuk CPV: 39160000-1 Meble szkolne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 15

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8a91c6...

21 z 21 2017-12-22 10:35


