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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164121-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Węgliniec: Urządzenia komputerowe
2018/S 074-164121
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
Węgliniec
59-940
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Czapiewska, Agata Adamczyk
Tel.: +48 757711435
E-mail: wegliniec@wegliniec.pl
Faks: +48 757712551
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wegliniec.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wegliniec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
Węgliniec
59-940
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Czapiewska
Tel.: +48 757711435
E-mail: czapiewska@wegliniec.pl
Faks: +48 757712551
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wegliniec.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Numer referencyjny: UR.271.2.2018.ZP

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec w ramach projektu pn.
Poprawa warunków nauczania w Gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 - Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną Poddziałanie 1. OSI - 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną - konkursy horyzontalne - nabór OSI.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000
39162100
32322000
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 14/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.07.01.01-02-0094/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 - Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI- 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną - konkursy horyzontalne - nabór OSI.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000
39162100
32322000
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.07.01.01-02-0094/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 - Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI- 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną - konkursy horyzontalne - nabór OSI.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni matematyczno-fizyczno-chemicznych - 2 kpl.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000
39162100
32322000
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoła Podstawowa w Węglińcu, ul. Kościuszki 2, 59-940 Węgliniec - w budynku gimnazjum.
Szkoła Podstawowa w Ruszowie, ul. Zgorzelecka 2, 59-950 Ruszów - w budynku gimnazjum.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni matematyczno-fizyczno-chemicznych - 2 kpl. w następujących
placówkach oświatowych:
Szkoła Podstawowa w Węglińcu, ul. Kościuszki 2, 59-940 Węgliniec - 1 kpl. w budynku gimnazjum.
Szkoła Podstawowa w Ruszowie, ul. Zgorzelec, 59-950 Ruszów - 1 kpl. w budynku gimnazjum.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.07.01.01-02-0094/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 - Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI- 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną - konkursy horyzontalne - nabór OSI.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni cyfrowych - 5 kpl.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000
32322000
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoła Podstawowa w Węglińcu, ul. Kościuszki 2, 59-940 Węgliniec.
Szkoła Podstawowa w Ruszowie, ul. Zgorzelecka 2, 59-950 Ruszów.
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni cyfrowych - 5 kpl. w następujących placówkach oświatowych:
Szkoła Podstawowa w Węglińcu, ul. Kościuszki 2, 59-940 Węgliniec - 2 kpl.
Szkoła Podstawowa w Ruszowie, ul. Zgorzelecka 2, 59-950 Ruszów - 2 kpl.
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec - 1 kpl.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.07.01.01-02-0094/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 - Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI- 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną - konkursy horyzontalne - nabór OSI.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - jedno zadanie
obejmujące swoim zakresem dostawę pomocy dydaktycznych, mebli do klasopracowni oraz dostawę i
wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego, których zakres obejmował dostawę tabletów i laptopów
z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym, zestawów interaktywnych wraz z montażem o wartości nie
mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto.
Część II
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - jedno zadanie
obejmujące swoim zakresem dostawę pomocy dydaktycznych, mebli do klasopracowni oraz dostawę i
wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego których zakres obejmował dostawę tabletów i laptopów
z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym, zestawów interaktywnych wraz z montażem o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.
Część III
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dwa zadania
obejmujące swoim zakresem dostawę pomocy dydaktycznych, mebli do klasopracowni oraz dostawę
i wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego których zakres obejmował dostawę laptopów z
dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym, zestawów interaktywnych wraz z montażem o wartości nie
mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto każda.
Część 4
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dwa zadania
obejmujące swoim zakresem dostawę i wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego których zakres
obejmował dostawę laptopów wraz z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym, zestawów interaktywnych
wraz z montażem, drukarek, tabletów, systemów do przeprowadzenia testów lub elementów sieciowych w tym
serwerów, każde z tych zadań zostało zrealizowane na wartość nie mniejszą niż 600 000 PLN brutto.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej
oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
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treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.5.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, sala narad, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów 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.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI. Pzp „Środki ochrony prawnej”.
Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie
b) skarga do Sądu
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Adres na jaki należy kierować odwołanie: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania, kwoty wpisu oraz inne istotne wiadomości w zakresie
środków ochrony prawnej można powziąć na stronach internetowych UZP: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018
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