Znak sprawy: RIG.271.1.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych i szkolnych pracowni
specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej w Dębnicy, w
ramach projektów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia
uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w
Dębnicy”

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej
„Ustawą”.

Zatwierdził:

Burmistrz Gminy Kłecko
Adam Serwatka

I.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kłecko
Dworcowa 14, 62-270 Kłecko
Fax: 61 4270221
www.klecko.pl, email: klecko@klecko.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Do
czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w
przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Procedura odwrócona:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa
ustawy PZP, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego
Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród
pozostałych ofert.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych
i szkolnych pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej
w Dębnicy, w ramach projektów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów
wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych
SP w Dębnicy”.
3. Projekty „Nowa szansa” oraz „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów,
podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy” są
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
budżetu państwa, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
4. Zamówienie podzielone jest na części:
a) część I: wyposażenie meblowe;
b) część II: sprzęt i technologie komputerowe;
c) część III: pozostałe wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
5. Zamówienie obejmuje:
a) dostawę wraz z transportem i wniesieniem do budynków, elementów wyposażenia
do:
 Szkoły Podstawowej w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7, 62-270 Kłecko,
 Szkoły Podstawowej w Dębnicy, Dębnica 3, 62-271 Działyń,

5.

6.

7.

8.

b) zamówieniowe musi być podzielone na osobne paczki dla każdego z wyposażanych
obiektów, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik nr 7a, 7b i 7c do
SIWZ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć
sprzęt i wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych
niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
(przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Brak wykazania
równoważności oferty w tym zakresie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Jeżeli zapisy dokumentacji przetargowej wskazywałyby w odniesieniu do niektórych
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z
art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem
równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w w/w dokumentach. Przyjęte typy materiałów i urządzeń zostały
użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie
gorszych parametrach. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy.
W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”.
Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej.

9. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
a) dla części I: wyposażenie meblowe:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

39130000-2

Meble biurowe

39150000-8

Różne meble i wyposażenie

39113000-7

Różne siedziska i krzesła

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 7a do SIWZ.

b) dla części II: sprzęt i technologie komputerowe:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

30200000-1

Urządzenia komputerowe

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48190000-6

Pakiety oprogramowania edukacyjnego

32320000-2

Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

38650000-6

Sprzęt fotograficzny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 7b do SIWZ.
c) dla części III: pozostałe wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

39162100-6

Pomoce dydaktyczne

39162110-9

Sprzęt dydaktyczny

39162000-5

Pomoce naukowe

37524100-8

Gry edukacyjne

39113000-7

Różne siedziska i krzesła

30200000-1

Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 7c do SIWZ.
10. Formularze oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg
postanowień niniejszej specyfikacji.
11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji podstawowej na
zaoferowany przedmiot zamówienia.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
objętej niniejszym postępowaniem, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
3) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

3. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzone w
dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona.
VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
VII.

OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1a / 1b / 1c do SIWZ
2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a / 2b / 2c do SIWZ;
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3a / 3b / 3c do SIWZ

4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do
oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
5) pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy,
pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie;
6) oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z
RODO – jeżeli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (można w tym
celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych (art. 22a ustawy pzp). Zapisy art. 22a ust. od 2 do 6 ustawy PZP stosuje
się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy pzp – załączniki nr 2 (2a / 2b / 2c) i 3
(3a / 3b / 3c) do SIWZ.
4. Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego (zaleca się wykorzystanie w tym celu wzoru oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ).
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. VII ust.
1 pkt. 3 SIWZ.

VIII.

PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy PZP mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
niniejszego zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, natomiast
spełnienie warunków wskazanych w SIWZ wykazują łącznie.
3. Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z
osobna dokumenty określone w SIWZ w rozdz. VII ust. 1. pkt 3 SIWZ. Oświadczenie określone
w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie w zakresie w jakim
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty i
oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem.
4. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się by

5.

6.
7.
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9.

IX.

pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową
realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie
lub od każdego z osobna.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego
skład oraz wskazania Lidera Konsorcjum.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz
informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Gminy Kłecko, ul.
Dworcowa 14, 62 – 270 Kłecko lub faksem - 61 4270221 lub drogą elektroniczną –
przetargi@klecko.pl.
4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.
5. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) sprawy proceduralne: Joanna Cieślińska, tel. 61 427 01 25 wew. 301,
b) sprawy merytoryczne: Justyna Frąckowiak, tel. 61 427 01 25 wew. 302.
X.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI.
1.
2.
3.

XII.
1.
2.
3.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
SIWZ.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia)
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
9. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
wykonanie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje o
nowych podwykonawcach, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje
usługi.
10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu:
Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych i szkolnych pracowni
specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej w Dębnicy, w ramach
projektów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów,
podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy”
Część ….
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu otwarcia ofert”.
11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w Rozdz. XII ust. 10 oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest
upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę
jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 18 marca 2020 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
(adres: Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, Polska, pokój nr 4, sekretariat I piętro). Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom
bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2020 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

XIV.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający wymaga określenia kosztów całości (pełnego) zakresu objętego zamówieniem –
podania ceny. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże cenę w kwocie brutto. Cena
musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny oferty.
3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane
z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu
obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
4. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2
Ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia, dostarczenie wyposażenia, wniesienie, rozpakowanie, zmontowanie, ustawienie
w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego, zamontowanie trwale jeżeli
tego wymaga wyposażenie odpowiednimi elementami mocującymi, na które przedstawi
atesty. Opakowanie należy zabrać i zagospodarować we własnym zakresie.
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Dodatkowa gwarancja

40%

2. Punkty przyznawane za podane w Rozdz. XV ust. 1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nazwa
kryterium

Cena

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

(Gofrb/Gmaxrb) * 100 * waga
gdzie:
Dodatkowa
- Gofrb – okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 6
gwarancja
miesięcy;
- Gmaxrb – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych ofertach,

nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na dostawę urządzenia 12 miesięcy
(obowiązujący wszystkich wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za
zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 6 miesięcy. W
przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż 6
miesięcy, przyjmuje się okres 6 miesięcy;
- łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy (okres podstawowej
gwarancji + okres dodatkowej gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.

3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
XVI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
Ustawy.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania.

4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz
unieważnieniu postępowania.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
a) pełnomocnictwo do jej podpisania, jeśli nie wynika ono z załączonych do oferty
dokumentów;
b) szczegółową ofertę cenową na potrzeby rozliczeń z Zamawiającym.
XVII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- nie

XVIII.
PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
XIX.
UMOWA
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne przypadki
zmian umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
XX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej określone przepisami niniejszej Ustawy (Dział VI Ustawy).

XXI.
INNE
1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kłecko, ul.
Dworcowa 14, 62-270 Kłecko;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kłecko jest radca prawny Łukasz
Manowiecki, Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy, tel. 61 424 40 33;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa
wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych i szkolnych pracowni

specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej w Dębnicy, w
ramach projektów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów
wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków
dydaktycznych SP w Dębnicy” RIG.271.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

d)

e)

f)

g)
h)

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących*;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
i)

nie przysługuje Pani/Panu:




w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
.

ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty – załącznik nr 1a / 1b/ 1c;
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków – załącznik nr 2a / 2b / 2c;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3a / 3b, 3c;
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4a / 4b / 4c;
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 5;
Wzór umowy – załącznik nr 6;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik 7a / 7b, 7c;
Klauzula oświadczenie od wykonawcy RODO – załącznik nr 8.

