Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021909/01 z dnia 2021-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa
sprzętu ICT oraz mebli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27786993800000
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kosmonautów 8
1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
1.5.3.) Kod pocztowy: 41-303
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspdabrowa.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa
sprzętu ICT oraz mebli
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e724e8c-8bd3-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021909/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 08:54
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007155/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i
dostawa sprzętu ICT oraz mebli
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
UMOWA NR: UDA RPSL.11.02.03 24 05 A 2 /19- 00
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zspdabrowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu dedykowanego formularza” Formularz do komunikacji” dostępnego
na epuap oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja miedzy Zamawiającym a wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski( inne niż oferta) zawiadomienia oraz inne informacje
przekazywane są przy użyciu:-miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,- ePUAPu dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal- poczty elektronicznej (e-mail):
wicedyrektor.art@zspdabrowa.plZamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej na adres e- mail: wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl za wyjątkiem oferty, która musi
zostać przekazana zamawiającemu w sposób określony w rozdz. XVI SWZ2. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
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miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi
proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty
tradycyjnej na adres Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej jest Pan Łukasz Więckowski, ,
e-mail: biuro@lumiconsulting.pl• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Prawdziwi
zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz
mebli w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej
Ustawą). • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania (między innymi art. 18, art.
74, art. 252 art. 260 Ustawy). • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 ustawy, 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. Okresy
wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed
takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa. •
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisanych Ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.•
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:1) prawo
dostępu do Pani/Pana danych osobowych;2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych
osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystacie z tego prawa nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych
osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.• Przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.• Dane osobowe nie będą przekazywane
do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą służyły profilowaniu, w
tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Zamawiający dodatkowo informuje, że obowiązek
stosowania przepisów RODO spoczywa także na Wykonawcy, co oznacza, że wykonawca jest
zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO, w stosunku do
osób trzecich, których dane osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w
ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I-ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu ICT do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I został określony w
załączniku numer 7 lit. A do niniejszej SWZ.Wymagania podstawowe: Dotyczy części I i II
zamówieniaa) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty ICT, meble były fabrycznie nowe,
wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym
prawem- dotyczy części I i II zamówieniab) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone
przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod
względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne
właściwe na własny koszt.c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu,
wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania sprzętu w ramach części I
zamówienia. Wykonawca zobligowany jest do dostawy, transportu, wniesienia i złożenia mebli w
ramach części II zamówienia. Wykonawca winien zabrać ze sobą wszystkie odpady powstałe po
rozłożeniu, zamontowaniu sprzętu i/lub mebli.d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania
dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. polskime) Równoważne rozwiązania
techniczne. -W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, ocen
technicznych, , specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. -W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że
oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis
przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w
szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–
107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia. -W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art.101 ust. 1 pkt 1
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ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę
europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną 14) Zmiany
wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1.
specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych
ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne,
specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w
ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
art. 104–107, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące
wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.- Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub
normami.f) Gwarancja: Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji producenta-dot. w
szczególności komputerów AIO, pozostałe sprzęty min. okres gwarancji jak wskazano w OPZ
zał. Nr 7 lit.A, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dot. Części I
zamówienia, 24 miesięcznej gwarancji na część II zamówienia liczony od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego g) Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i
nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być zaoferowane
na rynek polski oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.-dot. części I
zamówieniag) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół
Plastycznych w Dąbrowie Górniczejh) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie
od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić
Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.i) Zamawiający
przed podpisaniem umowy będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia szczegółowego
wyliczenia ceny(każdej pozycji)dot. Części I i II zamówienia.4. Zamawiający żąda zastosowania
stawki VAT 0 % w przypadku wyceny zestawów komputerowych stacjonarnych, monitorów,
jednostek centralnych komputerów, skanera, drukarki: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a)
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. 2020 poz. 106) do
dostaw sprzętu komputerowego (jednostek centralnych komputerów, serwerów, monitorów,
zestawów komputerów stacjonarnych, drukarek, skanerów, urządzeń komputerowych do pism
Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzeń do transmisji danych cyfrowych (w
tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) dla placówek oświatowych stosuje się
stawkę podatku w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy
stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową,
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekazania kopii dokumentów, tj. powyższego
potwierdzonego zamówienia, do właściwego urzędu skarbowego. Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego stosowny dokument po podpisaniu umowy –zał. nr 6, który będzie informował,
iż dostarczany sprzęt kierowany jest do placówek oświatowych .
4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert,które nie
zostaly odrzucone wg. określonych kryteriów.2.Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z
pozostałymi ofertami w zakresie poszczególnych kryteriów.3.Oferty rozpatrywane będą oddzielnie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert,które nie zostaly odrzucone wg.
określonych kryteriów.2.Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z pozostałymi ofertami
w zakresie poszczególnych kryteriów.3.Oferty rozpatrywane będą oddzielnie.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: zakup i dostawa mebli do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II został określony w
załączniku numer 7 lit. B do niniejszej SWZ.3. Wymagania podstawowe: Dotyczy części I i II
zamówieniaa) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty ICT, meble były fabrycznie nowe,
wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym
prawem- dotyczy części I i II zamówieniab) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone
przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod
względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne
właściwe na własny koszt.c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu,
wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania sprzętu w ramach części I
zamówienia. Wykonawca zobligowany jest do dostawy, transportu, wniesienia i złożenia mebli w
ramach części II zamówienia. Wykonawca winien zabrać ze sobą wszystkie odpady powstałe po
rozłożeniu, zamontowaniu sprzętu i/lub mebli.d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania
dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. polskime) Równoważne rozwiązania
techniczne. -W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, ocen
technicznych, , specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021909/01 z dnia 2021-03-24

opisywanym. -W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że
oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis
przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w
szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–
107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia. -W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art.101 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę
europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną 14) Zmiany
wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1.
specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych
ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne,
specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w
ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
art. 104–107, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące
wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.- Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub
normami.f) Gwarancja: Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji producenta-dot. w
szczególności komputerów AIO, pozostałe sprzęty min. okres gwarancji jak wskazano w OPZ
zał. Nr 7 lit.A, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dot. Części I
zamówienia, 24 miesięcznej gwarancji na część II zamówienia liczony od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego g) Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i
nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być zaoferowane
na rynek polski oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.-dot. części I
zamówieniag) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół
Plastycznych w Dąbrowie Górniczejh) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie
od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić
Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.i) Zamawiający
przed podpisaniem umowy będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia szczegółowego
wyliczenia ceny(każdej pozycji)dot. Części I i II zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert,które nie
zostaly odrzucone wg. określonych kryteriów.2.Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z
pozostałymi ofertami w zakresie poszczególnych kryteriów.3.Oferty rozpatrywane będą oddzielnie.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert,które nie zostaly odrzucone wg.
określonych kryteriów.2.Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z pozostałymi ofertami
w zakresie poszczególnych kryteriów.3.Oferty rozpatrywane będą oddzielnie.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej- Część I zamówienia: Zamawiający wymaga
przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy-zgodnie z zał. Nr 4 do SWZZamawiający uzna warunek opisany wyżej za
spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy
- w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń powtarzających lub
ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie sprzętu ICT o wartości min.120
000 zł brutto. -Część II zamówienia: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021909/01 z dnia 2021-03-24

tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy-zgodnie z zał. Nr 4 do
SWZZamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co
najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych wykonuje co
najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie mebli biurowych i/lub szkolnych o wartości min.30
000 zł brutto. UWAGA! • Okresy wyrażone w latach i miesiącach o których mowa w ust. 1 pkt 4
liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.• Jeżeli Wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o
którym mowa w ust.1 pkt 4 dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: -wykaz dostaw opisanych w rozdz. IX. ust. 1 pkt 4 tiret 1 i/lub 2- Część I
zamówienia: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy-zgodnie z zał. Nr 4 do SWZZamawiający uzna
warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń
powtarzających lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie sprzętu ICT o
wartości min.120 000 zł brutto. -Część II zamówienia: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówoświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy-zgodnie z zał. Nr 4 do SWZZamawiający uzna warunek
opisany wyżej za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności
jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń
powtarzających lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie mebli biurowych
i/lub szkolnych o wartości min.30 000 zł brutto.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych1.Zamawiający w postępowaniu żąda n/w
przedmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć wraz z ofertą:Część I zamówienia:opis oferowanych sprzętów(należy wskazać konkretne parametry, nazwę, symbol oferowanego
sprzętu) zgodnie z zał. Nr 8 (należy wypełnić i załączyć do oferty). Część II zamówienia:- Opis
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oferowanych mebli i/lub karty techniczne obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez
te meble parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. zał. Nr 7 lit.
B2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki
dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Część I zamówienia:-opis oferowanych sprzętów(należy wskazać konkretne parametry, nazwę,
symbol oferowanego sprzętu) zgodnie z zał. Nr 8 (należy wypełnić i załączyć do oferty). Część II
zamówienia:- Opis oferowanych mebli i/lub karty techniczne obejmujące informacje
potwierdzające spełnianie przez te meble parametrów zawartych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia tj. zał. Nr 7 lit. B2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Umocowanie do reprezentowania Wykonawcy1.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.2.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. XII pkt. 1.
SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.Wyjaśnienie: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia informacji z KRS (w
sytuacji, w której osobą działająca w jego imieniu jest osoba / są osoby ujawniona w KRS,
zgodnie z zasadami reprezentacji), jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów, tzn. w szczególności w Oświadczeniu Wykonawcy wskazał odniesienie do tych
danych dostępnych w formie elektronicznej.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w rozdz. XII
pkt. 1 SWZ, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do
oferty.4. Przepis rozdz. XII pkt. 3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.5.Przepisy rozdz.
XII pkt. 1. –3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdz.IX ust. 2 SWZ lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Zamawiający żąda wniesienia wadium.2 Wadium może być wnoszone w formach
dopuszczonych zgodnie z art.97 ust. 7 ustawy Pzp.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości:Część I zamówienia:4 000,00zł brutto (słownie: cztery tysiące
złotych)Część II zamówienia: 900,00zł brutto (słownie: dziewięćset złotych)4. Wniesienia
wadium należy dokonać w wybranej przez Wykonawcę formie przed terminem ustalonym dla
składania ofert nie później niż do dnia 1.04.2021 roku do godz. 10.00. 5.Wpłaty wadium należy
dokonać przelewem na konto Zamawiającego: 60 1560 0013 2124 7141 8000 0006 z dopiskiem
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na przelewie WADIUM i oznaczyć „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w
Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli – dotyczy części I i/lub II
zamówienia (wskazać właściwe). Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona
będzie na koncie Zamawiającego.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach
określonych w art. 98 ust.1-6 ustawy Pzp.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o
których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:1.1. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających
wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).1.2. Jeżeli pełnomocnikiem
pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z
ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.2. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie Wstępne składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. W przypadku wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien
wykazać każdy z wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30
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