
 

Ogłoszenie nr 500212-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.  

Gmina Modliborzyce: Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno –

przyrodniczych dla szkół gminy Modliborzyce w ramach projektu „Młodzi kreatorzy” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Młodzi kreatorzy” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.  

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: Gmina Modliborzyce, krajowy numer identyfikacyjny 

83040960800000, ul. ul. Piłsudskiego  63 , 23310   Modliborzyce, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. 158 715 079, e-mail modliborzyce@wp.pl, faks 158 717 102.  

Adres strony internetowej (URL): www.modliborzyce.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.modliborzyce.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.modliborzyce.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

tak, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, forma pisemna  

Adres:  

Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63,23-310 Modliborzyce  

 

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: Wyposażenie pracowni dla 

przedmiotów matematyczno –przyrodniczych dla szkół gminy Modliborzyce w ramach 

projektu „Młodzi kreatorzy”  

Numer referencyjny: INW.271.1.2.2019  

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:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pod 

nazwą: „Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla szkół 

gminy Modliborzyce w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. 2.2. Przedmiot zamówienia 

polega na dostawie pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych i innych urządzeń 

potrzebnych do wyposażenia pracowni matematyczno –przyrodniczych w szkołach na terenie 

Gminy Modliborzyce. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, zawierający rodzaj, ilość 



pomocy dydaktycznych, ich specyfikację techniczną, przyrządów, urządzeń, sprzętów oraz 

miejsce dostawy został zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący 

Załączniki Nr 1 do SIWZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, 

nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą 

być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. 2.3. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone 

pomoce dydaktyczne, urządzenia i wyposażenie były nowe i kompletne. Do wykonania 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią 

jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w OPZ. 

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa 

w zakresie jakości norm lub specyfikacji technicznych, systemu oceny zgodności, 

bezpieczeństwa dopuszczenia do obrotu. Zabrania się stosowania materiałów 

nieodpowiadających wymaganiom norm europejskich. Wykonawca ma obowiązek posiadać i 

przedstawić Zamawiającemu przy realizacji zamówienia - w stosunku do użytych materiałów 

i urządzeń - dokumenty potwierdzające spełnianie w/w wymagań, tj. pozwolenie na 

zastosowanie, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje techniczne producenta, 

świadectwa jakości. 2.4.Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, 

osobiście, bez udziału kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy 

dydaktycznych, materiałów, urządzeń, sprzętów. 2.5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed 

planowana dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną 

godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w 

dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki. 

2.6.Przyjęte opisy i typy pomocy dydaktycznych (wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ) 

zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

uprawniony jest do przedstawienia w ofercie pomocy dydaktycznych równoważnych, o nie 

gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 

poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to 

(wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego 

standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu 

wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wskazane w SIWZ nazwy własne, 

symbole, modele, typy i itp. mają jedynie charakter wzorcowy. W przypadku użycia w SIWZ 

lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 

3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 

analizując dokumentację przetargową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub 

równoważne". Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o 

nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W 

przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są 

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, 

lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których 

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia 

lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że 

zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 

ustawy Pzp oznaczają, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania 



potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, 

gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez 

Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym 

akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez 

niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 

wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania 

certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 

wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający 

akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do 

certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, 

o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że 

dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają 

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia. 2.8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z 

podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia Podwykonawcy. W przypadku powierzenia zamówienia Podwykonawcom, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia w formularzu ofertowym 

Załącznik Nr 2 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. W 

przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania zamówienia i usuwania 

ewentualnych wad w przedmiocie dostawy. Wykonawca odpowiada za działania lub 

uchybienia Podwykonawców jak za własne działania. Do zawarcia umowy przez 

podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

39162000-5 

39160000-1 

 

 

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  



Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 30  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 3.1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie 

stanowił kryterium oceny ofert. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże termin 

dostawy liczony w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy. Termin dostawy 

przedmiotu zamówienia 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

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: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

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:  

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:  
 

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)  
5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się 

o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do 

SIWZ. Oświadczenie powinno być złożone w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.3.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o 

których mowa w 5.1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 5.4.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy  
40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 



Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

16.1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 16.2. Z wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. Przewidywane zmiany 

umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącą integralną część SIWZ. 1.Dopuszcza się 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu 

zamówienia, w następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w 

zakresie objętym zmianą; b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w 

interesie publicznym; c) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy; d) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 

realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi 

kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; e) 

dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku działania siły 

wyższej oraz zdarzeń losowych wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można 

było przewidzieć, zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi, a także brakiem dostępności 

przedmiotu zamówienia na rynku związany z trwającym procesem produkcyjnym – termin 

wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania 

okoliczności; f) w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu 

rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji 

projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy – w zakresie objętym zmianą; g) w 

sytuacji, gdy pomoce dydaktyczne/urządzenia/sprzęty określone w specyfikacji/ofercie a 

następnie w umowie, przestały być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są 

niedostępne albo zostały uznane przez producenta za przestarzałe, co będzie potwierdzone 

stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na 

wersję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż 

wymagane przez Zamawiającego - w takim przypadku zmiana nie powinna powodować 

wzrostu ceny ofertowej i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ, w/w 

zamianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez 

Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany, h) gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie umowy; i) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie w następujących przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT 

wynikającej z obowiązującego prawa, - zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego 

wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym - o wartość 

niezrealizowanej dostawy ustaloną w protokole zaawansowania dostawy na podstawie cen 

jednostkowych wskazanych w kalkulacji Wykonawcy doręczonej przed podpisaniem umowy. 

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące 

zmiany: danych teleadresowych; danych rejestrowych; 3. Strona występująca o zmianę 

postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 

wyrażony na piśmie. 4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.  

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: 2019-01-10, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Jęz. Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 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:  
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 danych zbieranych i 

przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy 

jest Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.  Dane osobowe mogą 

zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu 

kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z 

obowiązującym prawem.  Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych 

oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia 

postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.  Dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.  Okres 

przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.  

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych iod@modliborzyce.pl Dane osobowe 

wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: INW.271.1.2.2019, 

„Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla szkół gminy 

Modliborzyce w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 



którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy;  obowiązek podania 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. ** 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.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Burmistrz Modliborzyc 

 mgr inż. Witold Kowalik  

 


