Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10.12.2019 r.
Z A T W I E R D Z A M:

...................................
(podpis)

Specyfikacja Istotnych Warunków
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)
1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

Prowadzący
postępowanie:

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@arl.ostrowiec.pl
tel.: 41 248 03 70
Strona internetowa: http://arl.ostrowiec.pl/
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl
e-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG
NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U.
z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie
przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, 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.
3. Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój
edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
(projekty konkursowe). Nr umowy RPSW.08.05.01-26-0003/19-00”
oraz
„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Dzieciaki na 5+”realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0112/19-00”
3.1 Przedmiot zamówienia.
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni
Zadanie 1
- Komputer z systemem operacyjnym
- Monitor
- Oprogramowanie biurowe
Zadanie 2
- Drukarka laserowa;
- Projektor multimedialny do tablicy interaktywnej;
- Tablica interaktywna;
- Głośniki;
- Switch zarządzalny
Zadanie 3
- Oprogramowanie Photoshop
Zadanie 4
- Aparat cyfrowy;
- Drukarka fotoatramentowa;
- Greenscreen + mocowanie + lampa + parasol;
- Tablety graficzne;
- CorelDraw oprogramowanie;
- Drukarka 3D;
- Filament do drukarki 3D-10 kolorów;
- Drukarka kolorowa laserowa;
- Materiały eksploatacyjne do drukarki laserowej (tonery);
- Laptop 15,6 cala z systemem operacyjnym
Zadanie 5
- Komputer stacjonarny z monitorem;
- Oprogramowanie MS Office licencja wieczysta
Zadanie 6
- Tablica interaktywna z oprogramowaniem;
- Projektor multimedialny;
- Ploter tnący;
- Zestaw mikrofonów (reporterski, pojemnościowy, studyjny z osprzętem);
- Głośniki;
- Drukarka do zdjęć termosublimacyjna;
- Materiały eksploatacyjne do drukarki termosublimacyjnej;
- Switch;
- Router Wifi;
- Dysk zewnętrzny
Zadanie 7
- Kserokopiarka;
Zadanie 8
- Pakiet edukacyjny Monza Edu wersja edukacyjna Zarządzanie zapasami IIiM
Zadanie 9
- Wirtualne Laboratoria – laboratorium spedycyjno- transportowe i magazynowe – 48 stanowisk
Zadanie 10
- Kompleksowy pakiet edukacyjny Comax RFID (bramka, kolektor danych, oprogramowanie)
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Zadanie 11
- Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym; Elektryczny ekran projekcyjny;
- Urządzenie wielofunkcyjne;
- Pendrive dla uczestników 64 GB (16 szt.);
- Pendrive dla uczestników 32 GB;
Zadanie 12
- Akumulator samochodowy – 2szt (Parametry techniczne: napięcie 12V, pojemność znamionowa 45Ah)
- Akumulator samochodowy – 2szt (Parametry techniczne: napięcie 12V, pojemność znamionowa 65Ah
- Alternator samochodowy – 2szt
- Zestaw kluczy do alternatora – 1szt
- Rozrusznik samochodowy – 2szt
- Prostownik samochodowy – 2szt
- Przetwornica samochodowa – 1szt
- Miernik cyfrowy cęgowy CMP – 401 – 4szt
- Multimetr cyfrowy CMM 11 – 6szt
- Miernik uniwersalny UT 70A – 6szt
- Kable pomiarowe UNI-T przewody uniwersalne miernik – 10szt
- Woltomierz analogowy szkolny DC do 30V – 12szt
- Amperomierz analogowy szkolny DC do 30V – 12szt
- Analogowy miernik częstotliwości JL – 01 – 1szt
- Laboratoryjny multimetr szkolny UNIT model 803 – 12szt
- Watomierz 1-FAZ JL03 0-2kW – 2szt
- Watomierz 3-FAZ JL 04 – 2szt
- Watomierz prądu stałego szkolny LW-1 – 1szt
- Galwanometr AC/DC MS-303 – 1szt
- Woltomierz AC/DC MS-302 – 1szt
- Amperomierz AC/DC MS-301 – 1szt
- Lutownica transformatorowa 200W – 8szt
- Stacja lutownicza + rozlutownicza – 2szt
- Zasilacz autotransformator AC250-1 260VSA 1300VA – 2szt
- Generator funkcyjny 5Mhz SG 1005 – 2szt
- Luksomierz – 0,1 – 20000 lx – 1szt
- Rezystor suwakowy 640VA 50 Ohm/3,4A – 3szt
- Rezystor suwakowy 160VA 10 Ohm/4A MCP – 3szt
- Rezystor suwakowy 160VA 33 Ohm/2.2A – 2szt
- Rezystor suwakowy 160VA 100 Ohm/1,25A – 2szt
- Tester świec żarowych 10-12V – 1szt
- Próbnik instalacji samochodowej – 3szt
- Pompka podciśnieniowa z akcesoriami – 1szt
- Klucze do świec z przedłużką 16/21 mm – 1szt
- Szczypce do świec zapłonowych – 1szt
- Przewód LGY – 20m
- Zestaw końcówek przewodów elektrycznych I szczypce – 5szt
- Przewody pomiarowe silikonowe łączące z końcówkami bananowymi czarne – 100szt
- Przewody pomiarowe silikonowe łączące z końcówkami bananowymi czerwone – 100szt
- Przewody pomiarowe z krokodylkami – 50szt
Zadanie 13
- Tester Akumulatorów Obciążeniowy;
- Walizka elektryka, zestaw narzędzi;
- Obudowany autotransformator regulacyjny;
- Zasilacz laboratoryjny potrójny;
- Generator funkcyjny 200MHz;
- Oscyloskop cyfrowy dwukanałowy z sondami pomiarowymi;
- Oscyloskop cyfrowy przenośny;
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- Decybelomierz miernik poziomu dźwięku;
- Miernik rezystancji izolacji;
Zadanie 14
- Stół elektrotechniczny (stół, nogi, nadstawka);
Zadanie 15
- Laptop z systemem operacyjnym;
- Rzutnik;

Zamówienie w ramach zadania od 1 do 14 jest dofinansowane w ramach projektu „BĄDŹ
ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego
i
kształcenia
ustawicznego,
Poddziałanie
RPSW.08.05.01
Podniesienie
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
(projekty konkursowe). Nr umowy RPSW.08.05.01-26-0003/19-00.”
Zamówienie w ramach zadania 15 jest dofinansowane w ramach projektu „Dzieciaki na
5+”realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nr umowy
RPSW.09.02.01-26-0112/19-00”
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 6a-o do SIWZ

3.2. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia.
a) Oferowane wyposażenie – sprzęt elektroniczny - musi być fabrycznie nowy (bez śladów
użytkowania), aktualnie produkowane na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.)
b) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone
w języku polskim w formie drukowanej
c) W ramach zaoferowanej ceny wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w
miejsce docelowe wraz z montażem, zestawieniem oraz uruchomieniem w sposób taki, aby
przedmiot zamówienia był gotowy do użytkowania.
d) Obecność przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze i zaprezentowanie wszystkich elementów
przedmiotu Zamówienia.
3.3 Minimalne warunki gwarancji.
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi min. 24 miesiące od daty
uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego; Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się
równocześnie.
• Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz
sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
• W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu
Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
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• W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może
odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje
prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
• Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie
czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od
momentu zgłoszenia awarii.
• Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 4 tygodnie należy na ten czas dostarczyć
sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym.
• Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego wyposażenia na 1 miesiąc przed
upływem terminu gwarancji.
• Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do
wzoru umowy),
• Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do
eksploatacji; 2)Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej;
• Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego
dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych które by uzależniały uprawnienia do
udzielonej gwarancji.
3.4 Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy
krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na
producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry
techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne
oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie,
które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
3.3 Wspólny Słownik;
Kod CPV:
30213100-1 - Urządzenia komputerowe
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny;
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
39290000-1 - Wyposażenie różne
30213100-6 - Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30232110-8 Drukarki laserowe
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
38652100-1 Projektory
34330000-9 Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażerskotowarowych i samochodów
44510000-8 Narzędzia
42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 15 zadań wymienionych w pkt. 3.1. SIWZ
Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną ilość zadań.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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8. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie dla zadania 1-15 terminie maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.

należy zrealizować w

8.2. Wymagany termin rękojmi – minimum 24 miesiące okres gwarancji minimum 24 miesiące jeżeli w
ospie przedmiotu zamówienia nie wskazano inaczej. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od
daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym
protokołem odbioru.
8.3 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do szkół zlokalizowanych na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego
9.

Określenie warunków udziału w postępowaniu:
9.1

Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków
zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a
wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży
wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.2.2

braku podstaw do wykluczenia

9.2.3

potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik
nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4
przesłanek wykluczenia z postępowania.
9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać
się z dokumentami;
b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu
Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te
dokumenty;
c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i
14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self – cleaning.
W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość
przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do
wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną
krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do
zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim
przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle
przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
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d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia
wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania.
9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku
podstaw do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z
ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
9.4.2

zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z
ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z
ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów
przez inny podmiot:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą
oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d)
oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu
do tych podmiotów.
9.4.4

braku podstaw wykluczenia.
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W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie
9.4.5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w
postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym:
9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe, o
których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.
9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia
i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w
wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających
informacje w złożonych oświadczeniach.
9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie
obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego
określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji zadania)
10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania
braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 – 9.4.5.
11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części dostaw innej firmie (podwykonawcy)
jest zobowiązany do:
11.1.1.

określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SIWZ) informacji
jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców
z podaniem jego danych jeżeli są znane.

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert
Strona 8 z 15

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1
12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie
w celu sporządzenia oferty.
12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
13.1 Oferta musi zawierać:
x
1.

Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
Ofertę cenową zgodną z załączonym
załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

formularzem ofertowym, którego wzór stanowi

2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3.

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika
należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do
oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za
kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności.
13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej
kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi
dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa
13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw,
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej
treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w
dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być
złożone w formie oryginału.
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego w formie nie pieniężnej musi
być złożony w formie oryginału.
13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były
sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku
wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę.
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14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu
i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej
specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się
w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie
oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za pośrednictwem faksu i emaila uznaje się za nieskuteczne, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie
pisemnej.
14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Alojzy Jakóbik - tel. 606 206 214
15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00
w siedzibie zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych
zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ,
telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać
pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie
można znaleźć udzieloną odpowiedź..
16. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium- nie jest wymagane.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie jest wymagane.
19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań
Zamawiającego, określonych w SIWZ.
19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Dostawa wyposażenia w ramach projektów”
„Nie otwierać przed 18.12.2019 r. godz. 10:15”
19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
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20. Miejsce i termin składania ofert.
20.1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 18.12.2019 r. do
godz. 10:00

20.1. 20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
20. Miejsce i termin otwarcia ofert
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 18.12.2019 r. godz. 10:15
21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
21.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
21. Sposób obliczenia ceny oferty
22.1

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych
kosztów określonych w niniejszej SIWZ.

22.2 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca
po przecinku.
22.3 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
22.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
UWAGA:
Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego o zakwalifikowanie
przedmiotu zamówienia stosowanie do zapisów art. 83 ust.1 pkt 26a ustawy o VAT do zaliczenia
go w 0 stawce podatku VAT
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku Wykonawca złoży korektę
wystawionej faktury zmniejszającej o podatek VAT.
W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby podane przez Wykonawcę ceny w
formularzu ofertowym składanym w ww. postepowaniu, w celu porównania ofert
zawierały stawkę VAT 23 %

22.5 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
22.6

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny
ofert na podstawie kryterium:
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Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

Zadanie 1-15
1

Cena brutto

60% = 60 pkt.

2

Termin dostawy sprzętu

40% = 40 pkt.

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.
22.7

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.

Kryterium

Cena brutto

Znaczenie
procentowe
kryterium

60 %

Maksymalna
ilość punktów
jakie może
otrzymać
oferta
za dane
kryterium
60 pkt.

40%

40 pkt.

Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
1

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
Termin dostawy sprzętu
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało
zrealizowane w terminie nie dłuższym niż
(maksymalnym) 30 dni od dnia podpisania umowy.

Liczba punktów:
- jeżeli Wykonawca zaoferuje 10 dni, to otrzyma 40
pkt.
- jeżeli Wykonawca zaoferuje 12 dni, to otrzyma 20
pkt.
2 - jeżeli Wykonawca zaoferuje 14 dni, to otrzyma 0 pkt.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji
zamówienia dłuższy niż 14 dni, wówczas jego oferta
zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca nie poda terminu realizacji
zamówienia, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji krótszy
niż 10 dni, wówczas do przeliczenia punktacji zostanie
przyjęte 10 dni, natomiast do umowy zostanie wpisany
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zaoferowany w formularzu termin.
Informację należy wskazać
ofertowym
a.

22.8

w

formularzu

Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów
wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami
wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego
wykonawcy.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

23. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
23.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
23.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
23.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
23.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne
23.1.4 Unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego
23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt. 23.1.1 na stronie internetowej.
23.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
23.3.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
23.3.2.Szczegółowa kalkulacja cenowa w rozbiciu na ceny jednostkowe - dla każdego zadania
składana oddzielnie (dostarczanych produktów opisanych w załącznikach nr 6a-n do SIWZ)
- przed podpisaniem umowy.
23.3.3 Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia” w którym dla każdego produktu w tym
programów należy określić nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające
na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem
przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem podanym w załącznikach nr 6a-n do SIWZ
24. Istotne warunki umowy
Wzór umowy stanowi Zał. Nr 1 do SIWZ
25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
25.1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez
Zamawiającego.
25.2. Zmiana zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych
w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest oświadczenie
producenta.
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26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania
udzielenie zamówienia
26.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości większej
od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
26.2 Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
27. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z art. 29 ust 3a ustawy.
28. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
29. Klauzula informacyjna dot. RODO
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 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w
Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 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);
 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 lub na okres przechowywania
tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 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;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 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;
 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.
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Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2019/1
* 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.

30. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
Załącznik nr 1: Wzór umowy
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia
Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6a-n: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Strona 15 z 15

