
Ogłoszenie nr 510037862-N-2019 z dnia 27-02-2019 r.  

Gmina Modliborzyce: Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno –

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

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Zamówienie realizowane 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  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500212-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Modliborzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040960800000, ul. ul. Piłsudskiego  

63, 23-310  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  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

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(jeżeli dotyczy):  

INW.271.1.2.2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) 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.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6 

 

Dodatkowe kody CPV: 39162000-5, 39160000-1  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) 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 IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 174655.61  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  4  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak  

Email wykonawcy: biuro@abcszkoly.pl  

Adres pocztowy: Bogusława 17  

Kod pocztowy: 80-209  

Miejscowość: Chwaszczyno  

Kraj/woj.: pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 204581.17  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 142657.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 368877.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  

 


