SP1LM.261/1/2019

Jabłonka, dnia 03 września 2019 roku

Ogłoszenie nr 592332-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1: Zakup i dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego
programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” dla 9 szkół
podstawowych Gminy Jabłonka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
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: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
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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:
Podmiot
Szkoła Podstawowa Jabłonka Bory ul. Kopernika 14 34-480 Jabłonka, REGON 490548020,
Osoba do kontaktów Dyrektor Szkoły Maria Pilch
Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku 34-772 Podwilk 157, REGON 490548669, Osoba do
kontaktów Dyrektor Szkoły alina Leksander
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzyca Górnej 34-484 Zubrzyca Górna 43, REGON
490548847, Osoba do kontaktów Dyrektor Szkoły Władysława Omylak
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej 34-484 Zubrzyca Górna 482, REGON
490548860, Osoba do kontaktów Dyrektor Szkoły Jadwiga Litwiak
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej 34-484 Zubrzyca Górna 270, REGON
490548876, Osoba do kontaktów Dyrektor Szkoły Aniela Stopiak
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy Małej 34-482 Lipnica Mała 346, REGON 490548072,
Osoba do kontaktów Dyrektor Szkoły Beata Bochaczyk
Szkoła Podstawowa w Chyżnem 34-481 Chyżne 129, REGON 490548008, Osoba do
kontaktów Dyrektor Szkoły Beata Urban
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej 34-482 Lipnica Mała 512, REGON 490548190,
Osoba do kontaktów Dyrektor Szkoły Małgorzata Faculak
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: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej oraz jednostki
wymienione powyżej oraz w załączniku nr 8 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego
Strona 2 z 21

programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny
49054806600000, ul. Lipnica Mała 117 , 34-482 Lipnica Mała, woj. małopolskie, państwo
Polska, tel. 182 752 640, e-mail bobekskrobek@interia.pl, faks 182 752 640.
Adres strony internetowej (URL):
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 ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.jablonka.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
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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:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej, 34-482 Lipnica Mała 117, sekretariat
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)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu TIK dla
potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna
Tablica” dla 9 szkół podstawowych Gminy Jabłonka
Numer referencyjny: SP1LM.261/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
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II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

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. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK
dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna Tablica” dla 9 szkół podstawowych Gminy Jabłonka 2. Zakres rzeczowy
zamówienia obejmuje: zakup i dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego
programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” dla: 1) Szkoła
Podstawowa nr 2 w Podwilku (2 tablice), 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej (2
tablice), 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej (2 tablice), 4) Szkoła Podstawowa nr
3 w Zubrzycy Górnej (2 tablice), 5) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Małej (2 tablice), 6)
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej (3 tablice), 7) Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Lipnicy Małej (3 tablice) 8) Szkoła Podstawowa Jabłonka – Bory (3 tablice) 9) Szkoła
Podstawowa w Chyżnem (3 tablice) Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych: Lp. Rodzaj
pomocy dydaktycznej Ilość 1 Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej min. 65” 10 sztuk
(po 2 sztuki do 5 szkół) 2 Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej min. 55” 12 sztuk (po
3 sztuki dla 4 szkół) 3. Wymagania funkcjonalno-techniczne dla interaktywnych monitorów
dotykowych zostały określone w załączniki nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
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Sprzęt musi spełniać warunki wynikające z Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19
lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” tj.: - posiadać deklarację CE; posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta; - zakupione pomoce dydaktyczne muszą
pochodzić od jednego producenta; - komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy
dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy; - sprzęt musi być fabrycznie
nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń
prawami osób trzecich; - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące
użytkowania w języku polskim; - posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub
dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 4. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników
W ramach dostawy urządzeń Wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane
miejsce: 1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku (2 tablice) – 34-722 Podwilk 157, 2) Szkoła
Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej (2 tablice) – 34-484 Zubrzyca Górna 43, 3) Szkoła
Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej (2 tablice) – 34-484 Zubrzyca Górna 482, 4) Szkoła
Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej (2 tablice) – 34-484 Zubrzyca Górna 270, 5) Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Małej (2 tablice) -34-482 Lipnica Mała 117, 6) Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej (3 tablice) – 34-482 Lipnica Mała 346, 7) Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Lipnicy Małej (3 tablice) – 34-482 Lipnica Mała 512, 8) Szkoła
Podstawowa Jabłonka – Bory (3 tablice) – 34-480 Jabłonka, ul. Kopernika 14 9) Szkoła
Podstawowa w Chyżnem (3 tablice) – 34-481 Chyżne 129 Zainstalować i uruchomić oraz
przeszkolić użytkowników (co najmniej 2 osoby) według poniższych wytycznych:
Użytkownicy przeszkoleni zostaną z zasad obsługi dostarczonego sprzętu, tj. uruchomienia,
konfigurowania, użytkowania, korzystania z zasobów oprogramowania dostarczonego wraz
ze sprzętem. 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej oraz jednostki wymienione w
załączniku nr 8 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolonej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych „Aktywna Tablica”. 6. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na
podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego),
w imieniu jednostek wymienionych w pkt 2 (wskazane zostały w zał. nr 8 do SIWZ). 7.
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Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej
Zamawiającego. 8. CPV - Główny przedmiot 30231320-6 Monitory dotykowe 32322000-6
Urządzenia multimedialne Zakup w/w monitorów Interaktywnych będących przedmiotem
zamówienia związany jest z realizacją przez szkoły/placówki działalności dydaktycznej
II.5) Główny kod CPV: 30231320-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32322000-6
II.6) Całkowita wartość 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)
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:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Strona 7 z 21

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych
wymagań. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na
podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych
wymagań. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na
podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych
wymagań. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na
podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
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
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 z późn. zm.). 1. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów: 1) o których mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 1 niniejszej SIWZ składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ). 1a). Oryginał
dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz 2) Wraz
z ofertą wykonawca winien złożyć Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr
2 i Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby
określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w
formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96
ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1794 z
późniejszymi zmianami). 4) Zobowiązanie innego podmiotu - Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
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zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22a ust. 2 ustawy
Pzp (według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ). 5) 1 Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - W celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3
dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż podziela
rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: „(…)
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie
od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza
brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy
w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający
podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu
odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i zamieszczony zostanie przez Zamawiającego
na stronie internetowej www.jablonka.pl wraz w informacją z otwarcia ofert. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym
mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Uwaga: wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ
ust. 3 pkt. 3.1 i pkt. 3.2, jeżeli (art. 26 ust 6 ustawy Pzp) 1) Wykonawca nie jest obowiązany
do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 stawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
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2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt
3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o
Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2007 r Nr 168, poz. 1186) oraz wydruków Z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 584 z
późn. zm.) 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3) Jeżeli
wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3, 4
ustawy Pzp). 3a) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3a ustawy Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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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:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

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
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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:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

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:
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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

Kryterium „cena” (Kc)

60,00

Kryterium „okres gwarancji” (Kg) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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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:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
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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
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w
Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do
wprowadzenia zmiany. 3. Warunki zmiany wynagrodzenia, sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia lub umówionego terminu wykonania zadania, jakie w umowie dopuszcza
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 3.1 Zmiana wynagrodzenia: a) Siła
wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) Zmiana
obowiązującej stawki podatku VAT - w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z
obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia
Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem
podatkowym; c) Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur,
powstawania obowiązku podatkowego itp.; d) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy; e) Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków
płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
f) Wystąpienia zamówienia dodatkowego lub zamiennego niezbędnego do prawidłowego
wykonania zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia g) niezgodności dokumentacji zgromadzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym,
który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest
wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego; 3.2 Zmian terminu: a) Siła
wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) Wystąpienia
zamówienia dodatkowego lub zamiennego niezbędnego do prawidłowego wykonania
zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia c) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym,
który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest
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wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego; d) siły wyższej, w wyniku,
której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja
zamówienia publicznego; e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; f) gdy zaistnieje inna,
niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w
szczególności terminu realizacji zamówienia. g) gdy konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć, w szczególności przesunięcia terminu realizacji dostaw,
spowodowanych przerwami technologicznymi producentów – działania sił wyższych. Na
wniosek Wykonawcy możliwe jest przesunięcie terminu dostaw do 14 dni. Wykonawca,
występujący o zmianę postanowień zawartej umowy, zobowiązany jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek składany przez Wykonawcę o
zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Zamawiający musi
wyrazić zgodę na przesunięcie terminu dostaw; h) termin realizacji zamówienia może ulec
zmianie w przypadku przedłużenia sie prac budowlanych w pomieszczeniach warsztatów
szkolnych. W takim przypadku termin realizacji zostanie przedłużony o okres wynikający z
przedłużenia robót budowlanych. Powiadomienie przez zamawiającego wykonawcy o
terminie zakończenia prac remontowo-budowlanych nastąpi drogą mailową i telefoniczną w
dni robocze. Termin na wykonanie zamówienia będzie liczony od następnego dnia po
powiadomieniu. 3.3 zmiana Stron umowy; 3.4 Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o
których mowa w§ 8 ust. 1 projektu umowy, b) w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców; 3.5 zmiana banków lub numerów kont bankowych Stron na
podstawie informacji przekazanych przez Strony; 3.6 zmiana podwykonawców lub
wprowadzenie podwykonawców. 3.7 konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
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okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego, 3.8 Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy,
powodujących potrzeb wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych
dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 3.9 Gdy zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 3.10 pozostałe
zmiany określone w umowie
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: 2019-09-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
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 przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 34-482 Lipnica Mała 117 gabinet
dyrektora dnia 11.09.2019 roku, godz. 12.05.

/-/ mgr Bogumiła Szlachta
Dyrektor Szkoły
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