1 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df701f...

Ogłoszenie nr 578050-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Gmina Międzyrzecz: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów
przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
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
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3.
Rozwój infrastruktury edukacyjnej (część 1) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej –
projekty realizowane poza formułą ZIT (część 2)
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
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przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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: Gmina Międzyrzecz, krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul.
ul. Rynek 1 , 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyrzecz.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 ZAMAWIAJĄCEGO: 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:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.miedzyrzecz.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:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
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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: Dostawa sprzętu komputerowego i
multimedialnego do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny: WRG.271.26.2018
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. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 2.1. Część 1: dostawa sprzętu
komputerowego i multimedialnego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział
przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.” 2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części
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1. stanowi załącznik nr 6A do SIWZ. 2.1.2 Zamawiający informuje, iż umowa o zamówienie
publiczne będzie zawarta odrębnie na każdą część. 2.1.3 Zamawiający zastrzega, że przedmiot
dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria,
przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 2.1.4. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie
noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na
dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i
posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być
odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby
instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 2.1.5. Każdy z dostarczonych artykułów
winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym.
Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z
normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. 2.1.6. Wszystkie dostarczone
pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie
wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 2.1.7. Wykonawca obowiązany jest przekazać
zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na
rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z
dokumentacją w języku polskim. 2.2. Część 2: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w
ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz
w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” 2.2.1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dla części 2. stanowi załącznik nr 6B do SIWZ. 2.2.2 Zamawiający informuje,
iż umowa o zamówienie publiczne będzie zawarta odrębnie na każdą część. 2.2.3 Zamawiający
zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający
wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 2.2.4. Wszystkie materiały
powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że
żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z
bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.
Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie
dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
2.2.5. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać
normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały
zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem
CE. 2.2.6. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa
jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 2.2.7. Wykonawca
obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone
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oprogramowanie, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w
polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. 3. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz
załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji urządzeń i sprzętu są danymi minimalnymi –
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach,
pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę minimalnej gwarancji na dostarczony sprzęt wg
opisu przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3.2.1 i 3.2.2, licząc od dnia dostarczenia sprzętu.
Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert i
została szczegółowo opisana w pkt. 13 SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę,
wniesienie, rozpakowanie, montaż, ustawienie, podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej
udostępnionej przez Zamawiającego w miejscu wskazanym. W ramach dostawy Wykonawca żąda
montażu projektora i tablicy multimedialnej, urządzenia wielofunkcyjnego w pomieszczeniu
wskazanym przez dyrektora danej placówki oświatowej. Wszelkie koszty związane z montażem
ponosi Wykonawca. 5. Dostawa winna się odbyć w dzień pracy danej placówki oświatowej, w
godzinach uprzednio ustalonych z dyrektorem danej placówki oświatowej. 6. Wykonawca jest
zobowiązany poinformować dyrektora danej placówki oświatowej mailowo lub telefonicznie o
terminach dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. 7. W przypadku stwierdzenia, że
przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru
do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie z umową wolnego od wad. 8. Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne
podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia
minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne,
które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe,
funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych
w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku
wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w
związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem
potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy
przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.
9. W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie
dane techniczne (dokładny opis) umożliwiający jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji

2018-06-22 15:43

7 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df701f...

w opisie przedmiotu zamówienia. 10. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty
ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę dostawy, prac wytwórczych, transportowych,
montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług
gwarancyjnych, opłaty za utylizację odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy.
11. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i
obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie
Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 12. Termin dostawy do Zamawiającego:
dla części 1 do 22 sierpnia 2018 r., dla części 2 do 31 lipca 2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8
30232110-8
32324600-6
32322000-6
32340000-8
32344280-2
32351200-0
30213100-6
30213100-6
38652100-1
32322000-6
30231320-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-31
2018-08-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
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warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia). 1)
dla części 1: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z
konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę (zamówienie), której
przedmiotem była dostawa sprzętu multimedialnego albo sprzętu multimedialnego i sprzętu
komputerowego o łącznej wartości 30 000,00 zł brutto oraz załączy dowody, czy dostawy te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. 2) dla części 1: Warunek zostanie spełniony jeżeli
wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności
technicznej wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
dostawę (zamówienie), której przedmiotem była dostawa sprzętu multimedialnego albo sprzętu
multimedialnego i sprzętu komputerowego o łącznej wartości 30 000,00 zł brutto oraz załączy
dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
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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:
nie dotyczy
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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
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
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USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1)
Wypełniony formularz oferty: - dla części nr 1 nr wg załącznika 1A wraz z formularzem cenowym
stanowiącym załącznik nr 6 A, - dla części nr 2 nr wg załącznika 1B wraz z formularzem cenowym
stanowiącym załącznik nr 6 B. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres
umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy.
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których
mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a
ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda
aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej
SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt
6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 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.
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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:
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
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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:

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:
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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

Okres gwarancji

30,00

Klauzula społeczna 10,00

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):
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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 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:

2018-06-22 15:43

16 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df701f...

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:
Część 1: Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie zmiany danych
wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem
prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 2)
w stosunku do wartości umowy a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, c) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia, 3) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: a) zaszła
konieczność wykonania dodatkowych czynności wykraczających poza przedmiot zamówienia
określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w
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sposób obiektywny uniemożliwia terminową realizację przedmiotu zamówienia; b) nastąpiła zmiana
przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w SIWZ wraz
z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert; c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących
konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) z powodu działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron; e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź,
trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, f) w przypadku gdy nie zakończone zostaną
prowadzone roboty budowlane, które uniemożliwią montaż wyposażenia bądź jego dostawę we
wskazane miejsce; 4) w stosunku do osób: a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, b) rozszerzenie
zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się
Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania
przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w
porównaniu do wskazanych w SIWZ, 5) w zakresie zmiany np. typu, marki wyposażenia w przypadku
wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, że będzie to
wyposażenie, które spełnia warunki techniczne określone w SIWZ lub będzie lepszy i nie spowoduje
to wzrostu ceny oferty. 6) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 13 ust. 1 lub
wprowadzenia innych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 13
dotyczących umowy o podwykonawstwo. 2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1
okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej
umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego, NIP, REGON), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów między stronami. Część 2: Strony dopuszczają możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy: 1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu,
nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 2) w stosunku do wartości umowy a) zmiany stawki
podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, b)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5

2018-06-22 15:43

18 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df701f...

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 3) w zakresie zmiany terminów wynikających
z umowy, pod warunkiem że: a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych czynności
wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z
chwili otwarcia ofert, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminową realizację
przedmiotu zamówienia; b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia
innych rozwiązań, niż zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert; c)
nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają; d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; e) z powodu okoliczności siły
wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach; 4) w stosunku do osób: a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, b) rozszerzenie zakresu
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się
Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania
przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w
porównaniu do wskazanych w SIWZ, 5) w zakresie zmiany np. typu, marki wyposażenia w przypadku
wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, że będzie to
wyposażenie, które spełnia warunki techniczne określone w SIWZ lub będzie lepszy i nie spowoduje
to wzrostu ceny oferty. 6) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 13 ust. 1 lub
wprowadzenia innych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 13
dotyczących umowy o podwykonawstwo. 2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1
okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej
umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego, NIP, REGON), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2018-07-02, godzina: 13:00,
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: Tak
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Dla części 2 zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być
przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 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: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300
Międzyrzecz, ul. Rynek 1 , tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: um@miedzyrzecz.pl 2) administrator
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wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
ido@miedzyrzecz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do
oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz – sygnatura akt: WRG.271.26.2018; 4) 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”; 5) 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; 6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8) posiada Pani/Pan: − 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; 9) 1)
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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych. ** 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.
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania „Rozbudowa
szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną

Część
1 Nazwa:
nr:

infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska
Polskiego

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:1. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia dla części 1. stanowi załącznik nr 6A do SIWZ. 2. Zamawiający informuje,
iż umowa o zamówienie publiczne będzie zawarta odrębnie na każdą część. 3. Zamawiający zastrzega, że
przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie
akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 4. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie
noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na
dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i
posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być
odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby
instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 5. Każdy z dostarczonych artykułów winien
posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na
etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i
krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. 6. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać
odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem. 7. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również
wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca
dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 48000000-8, 30232110-8, 32324600-6,
32322000-6, 32340000-8, 32344280-2, 32351200-0, 30213100-6, 38652100-1, 32322000-6, 30231320-6

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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Klauzula społeczna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania „Utworzenie
Część
2 Nazwa: nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym
nr:
wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki”
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:1. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia dla części 2. stanowi załącznik nr 6B do SIWZ. 2. Zamawiający informuje,
iż umowa o zamówienie publiczne będzie zawarta odrębnie na każdą część. 3. Zamawiający zastrzega, że
przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie
akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 4. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie
noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na
dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i
posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być
odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby
instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 5. Każdy z dostarczonych artykułów winien
posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na
etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i
krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. 6. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać
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odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem. 7. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również
wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca
dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 48000000-8, 30232110-8, 32324600-6,
32322000-6, 32340000-8, 32344280-2, 32351200-0, 30213100-6, 38652100-1, 32322000-6, 30231320-6

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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Klauzula społeczna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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