Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://bip.powiat-olesnicki.pl
Ogłoszenie nr 64811 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.
Oleśnica: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO WYPOSAŻENIA
PRACOWNI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
zamówienie realizowane jest w ramach trzech projektów współfinansowanych ze środków
UE 1. „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” , 2. „Powiat
Oleśnicki dla rynku pracy” , 3.„Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną
na rynku pracy” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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
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: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, krajowy numer
identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10, 56400 Oleśnica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks
713 140 110.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-olesnicki.pl
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:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
bip.powiat-olesnicki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
bip.powiat-olesnicki.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Oleśnicki, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, Pokój nr 122 – Biuro Podawcze na
parterze budynku

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: DOSTAWA SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO DO WYPOSAŻENIA PRACOWNI W SZKOŁACH
PONADGIMNAZJALNYCH
Numer referencyjny: RP.272.1.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego
sprzętu komputerowego celem wyposażenia pracowni dla uczestników projektu „Podniesienie
jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” realizowanego przez Powiat
Oleśnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania:
10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, „Powiat
Oleśnicki dla rynku pracy” realizowanego przez Powiat Oleśnicki w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:
10 Edukacja, Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy, Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne oraz „Uczę się zawodowo buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy” - realizowanego przez Powiat
Oleśnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działania: 10.4 Dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania: 10.4.2
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT
WROF. 2. Sprzęt będzie wykorzystywany w pracowniach: TIK, komunikacji w języku
obcym, produkcji rolniczej, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów
operacyjnych, aplikacji komputerowych, spedycji, środków transportu, organizowania i
prowadzenia sprzedaży. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz transport sprzętu. 3.

Zamawiający informuje, że sprzęt zostanie zakupiony przez Powiat Oleśnicki, jako organ
nadzorujący, celem przekazania bezpłatnie placówkom oświatowym, które wykorzystają go
do celów związanych z działalnością dydaktyczną. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej
specyfikacji części zamówienia – części od I do IV: CZĘŚĆ I Wyposażenie pracowni w II
Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy: 1. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi
modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe
służące do łączenia różnych sieci komputerowych z wbudowanym rewallem – 1 szt. 2.
Przełącznik zarządzalny /switch/ - urządzenie sieciowe do konfiguracji V-Lanów – 1 szt. 3.
Serwer plików NAS dla składowania danych – 3 dyski x 3TB – 1 szt. 4. Zasilacz UPS dla
bezawaryjnej pracy NAS – 1 szt. 5. Kontroler WLAN – urządzenie zarządzające szkolną
siecią bezprzewodową – 1 szt. 6. Punkt dostępowy - urządzenie zapewniające dostęp do sieci
komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego – 4 szt. 7. Szafa rack 19
‘’ wentylowana – obudowa elementów infrastruktury sieciowej – 1 szt. 8. Usługa instalacji
wraz z okablowaniem i niezbędnymi akcesoriami – kompletna usługa 9. Przenośny komputer
dla ucznia wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 34 szt. 10. Przenośny
komputer dla nauczyciela wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 4 szt. 11.
Dedykowane urządzenie do ładowania komputerów – szafka mobilna na laptopy – 2 szt. 12.
Klawiatura specjalistyczna– dostosowanie dla osoby z niepełnosprawnością – 1 szt. 13. Mysz
specjalistyczna – dostosowanie dla osoby z niepełnosprawnością – 1 szt. 14. Cyfrowe
urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – 1 szt. CZĘŚĆ II
Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w
Bierutowie 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym – 1 szt.
2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 1 szt. 3. Projektor multimedialny – 1 szt.
4. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym – 16 szt. 5. Tablica
interaktywna z systemem mocowania – 2 szt. CZĘŚĆ III Wyposażenie pracowni w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu: 1. Drukarka laserowa ze
skanerem i kopiarką A4 – 1 szt. CZĘŚĆ IV Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy: 1. Klawiatura i mysz bezprzewodowa – zestaw – 10 szt. 2.
Streamer taśmowy – 10 szt. 3. Zasilacz UPS – 10 szt. 4. Router – 10 szt. 5. Telefon
internetowy Cisco 1 Line IP Phonea – 10 szt. 6. Zestaw edukacyjny – routery, switche do
Cisco CCNA – 2 szt. 7. Szafa rack – 1 szt. 8. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci
masowej – 2 szt. 9. Tablet – 10 szt. 10. Komputer przenośny – 10 szt. 11. Komputer
przenośny – 22 szt. 12. Głośniki do komputerów przenośnych – 22 kpl. 13. Drukarka
laserowa + skaner + kopiarka A4 – 6 szt. 14. Projektor multimedialny – 5 szt. 15. Ekran
projekcyjny – 4 szt. 16. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a także w
Załączniku nr 6 do SIWZ– projekcie umowy.
II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:30213100-6, 30213200-7, 30232110-8, 48000000-8
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
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:
Okres w dniach: 30
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. a) Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał należycie co najmniej : 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający rozumie dostawę sprzętu komputerowego, (z
podaniem nazwy Zleceniodawcy, terminu realizacji, wartości) - Załącznik nr 5 do SIWZ,
wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane w sposób
należyty (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 wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,
na kwotę: - dla części I zamówienia– dostawa sprzętu komputerowego na kwotę co najmniej
50 000 PLN brutto każda - dla części II zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego na
kwotę co najmniej 20 000 PLN brutto każda - dla części III zamówienia– Zamawiający nie
stawia warunku udziału dotyczącego doświadczenia Wykonawcy - dla części IV
zamówienia– dostawa sprzętu komputerowego na kwotę co najmniej 50 000 PLN brutto
każda Zamawiający dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla części I, II, IV pod
warunkiem że doświadczenie to spełnia warunki określone odrębnie dla każdej z tych części.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy
by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika do SIWZ
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:
1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, 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 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 jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5
do SIWZ 2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2. siwz, nie są dołączane do
oferty- zamawiający stosuje procedurę odwróconą ( o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy
Pzp). 3. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta
winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne
pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3)
Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2)siwz dla każdego
wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1. siwz składane są
wspólnie. 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których
mowa w pkt. VII.2.siwz dotyczą każdego z wykonawców osobno. 4. Postanowienia
dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1)
Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane
są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2)
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej . 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz
oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż
oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Postanowienia dotyczące
dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który powołuje się
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2)SIWZ 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków,
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu
oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć
dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu b)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
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 ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 3
do SIWZ 2. Zobowiązanie lub inne dokumenty w formie pisemnej, potwierdzające oddanie

zasobów podmiotów trzecich do dyspozycji wykonawcy, sformułowane w sposób
pozwalający Zamawiającemu określić realność udostępnienia zasobów, w szczególności np.
określające rodzaj i zakres zasobów udostępnianych, sposób ich udostępnienia, czasookres
itp. – gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do
siwz 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego 4. W przypadku, gdy ofertę w imieniu
wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające
jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin dostawy zamówienia 20
okres gwarancji
20
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
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:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zezwala na to ustawa pzp lub zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ
oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany umowy i warunki takich zmian
określają wzory umów oraz ustawa pzp.
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: 27/04/2017, godzina: 10:00,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I Nazwa: Wyposażenie pracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy
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. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i
systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci
komputerowych z wbudowanym rewallem – 1 szt. 2. Przełącznik zarządzalny /switch/ urządzenie sieciowe do konfiguracji V-Lanów – 1 szt. 3. Serwer plików NAS dla składowania
danych – 3 dyski x 3TB – 1 szt. 4. Zasilacz UPS dla bezawaryjnej pracy NAS – 1 szt. 5.
Kontroler WLAN – urządzenie zarządzające szkolną siecią bezprzewodową – 1 szt. 6. Punkt
dostępowy - urządzenie zapewniające dostęp do sieci komputerowej za pomocą
bezprzewodowego nośnika transmisyjnego – 4 szt. 7. Szafa rack 19 ‘’ wentylowana –
obudowa elementów infrastruktury sieciowej – 1 szt. 8. Usługa instalacji wraz z
okablowaniem i niezbędnymi akcesoriami – kompletna usługa 9. Przenośny komputer dla
ucznia wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 34 szt. 10. Przenośny komputer
dla nauczyciela wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 4 szt. 11. Dedykowane
urządzenie do ładowania komputerów – szafka mobilna na laptopy – 2 szt. 12. Klawiatura
specjalistyczna– dostosowanie dla osoby z niepełnosprawnością – 1 szt. 13. Mysz
specjalistyczna – dostosowanie dla osoby z niepełnosprawnością – 1 szt. 14. Cyfrowe
urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena ofertowa brutto
60
termin dostawy zamówienia 20
okres gwarancji
20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II Nazwa: Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Władysława Reymonta w Bierutowie
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. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym – 1
szt. 2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 1 szt. 3. Projektor multimedialny – 1
szt. 4. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym – 16 szt. 5.
Tablica interaktywna z systemem mocowania – 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie

cena ofertowa brutto
60
termin dostawy zamówinia 20
okres gwarancji
20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: III Nazwa: Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Orła Białego w Międzyborzu:
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. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232110-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena ofertowa brutto
60
termin dostawy zamówienia 20
okres gwarancji
20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: IV Nazwa: Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Oleśnicy
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. Klawiatura i mysz bezprzewodowa – zestaw – 10 szt. 2. Streamer taśmowy –
10 szt. 3. Zasilacz UPS – 10 szt. 4. Router – 10 szt. 5. Telefon internetowy Cisco 1 Line IP
Phonea – 10 szt. 6. Zestaw edukacyjny – routery, switche do Cisco CCNA – 2 szt. 7. Szafa
rack – 1 szt. 8. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej – 2 szt. 9. Tablet – 10 szt.
10. Komputer przenośny – 10 szt. 11. Komputer przenośny – 22 szt. 12. Głośniki do
komputerów przenośnych – 22 kpl. 13. Drukarka laserowa + skaner + kopiarka A4 – 6 szt. 14.
Projektor multimedialny – 5 szt. 15. Ekran projekcyjny – 4 szt. 16. Urządzenie
wielofunkcyjne – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6, 30213200-7,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena ofertowa brutto
60

termin dostawy zamówienia 20
okres gwarancji
20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

