Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Ogłoszenie w BZP nr 507918-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego:
„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w
ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość””
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 jest w ramach projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3, Oś Priorytetowa XI Edukacja,
Kształcenie, Umiejętności.
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: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego, krajowy numer identyfikacyjny 9446100000, ul. ul. Blich 10 , 99400
Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 373 705, e-mail .blich@zsp2lowicz.pl, faks 46 8373377,
8373705.
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Adres strony internetowej (URL): www.zsp2lowicz.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: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna JST, szkoła
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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.zsp2lowicz.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:
Wymagane jest przesyłanie / dostarczenie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im.
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, sekretariat budynek A szkoły
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
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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: „Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im.
T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość””
Numer referencyjny: ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.2.2019
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2
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: Przedmiot
zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 „Moje kompetencje - moja przyszłość”. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji
następujących zadań: 1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie nr
1: Prowadzenie i zarządzanie biurem- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z
otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. logistyk
oraz T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz
doposażenie pracowni dla zawodu T. agrobiznesu (typ projektu 1c), 2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja
i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie 3 - Montaż komputerów/programowanie/zarządzanie sieciami
oraz programowanie z logiką/funkcjonowanie chmury/sztuczna inteligencja- zajęcia specjalistyczne
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom
ZSP/2 kierunku T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ
projektu 1a) oraz doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej dla zawodu T .informatyk (typ
projektu 1c), 3. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 4 Rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna- zajęcia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2
kierunków: T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa, T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych
(typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni podstaw konstrukcji maszyn i warsztatów szkolnych dla
zawodu T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (typ projektu 1 c), 4. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i
uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 6 - Języki obce (angielski, niemiecki) branżowe- zajęcia
specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego
umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. logistyk, T., T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, T.
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informatyk, T. żywienia i usług gastronomicznych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności
zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni jęz.obcych dla zawodu T. Logistyk (typ
projektu 1c), 5. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń, oprogramowania Zadanie 9 -Wyposażeni/doposażenie pracowni, warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce
dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej dla zawodów T.
żywienia i usług gastronomicznych oraz T. technologii żywności. Typ projektu 1 c). W ramach w/w zadań
Zamawiający wskazuje na realizację dwóch części zamówienia, dla których szczegółowe opisy przedmiotu
zamówienia zawarte są w załączniku Nr 8 do SIWZ – Część 1 i Część 2, w tym: Część Nr 1: Dostawa,
rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego, Część Nr 2:
Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu AGD. Dostarczony sprzęt komputerowy, elektroniczny,
AGD musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, musi być objęty okresem gwarancji określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 8 do SIWZ, z
zastrzeżeniem wskazanym w § 6 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych
urządzeń potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez
Zamawiającego - opisy funkcjonalne, fotografie, karty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych
urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru
katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie
nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania - części którego
dotyczy. Załączone opisy, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Dostarczony sprzęt (komputerowy) musi spełniać następujące warunki: a) posiadać deklaracje CE, b)
posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c) w przypadku komputerów, urządzeń peryferyjnych
– spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, d) dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6
miesięcy przed ich dostarczeniem, e) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące
użytkowania, w języku polskim, f) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych
urządzeń w znaczniku nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, g) oferowane urządzenia w dniu
składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, h)
oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do
wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego, i) Zamawiający wymaga, by dostarczone
oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte
pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową
producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła
pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych
wątpliwości. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na
obszerny opis) znajduje się w Załączniku nr 8 – do SIWZ - Część Nr 1 i Nr 2 „Opis przedmiotu
zamówienia”. Oznaczenie wg CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego oraz 30213300-8 Komputery biurkowe, 30232110-8
Drukarki laserowe, 30232130–4 Kolorowe drukarki atramentowe, 32570000-9 Urządzenia łączności,
30232000-4 Sprzęt peryferyjny, 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. Zamawiający
zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i
instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2). UWAGA: Ilekroć w dokumentacji
przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie
produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”,
tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi
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parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do
ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie
przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy
firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia
równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia
podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile
zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48190000-6
30213300-8
30232110-8
30232130-4
32570000-9
30232000-4
39710000-2
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: 40
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie maksymalnie 40 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin
wykonania zamówienia maksymalnie o 14 dni. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium
oceny oferty. Termin wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia, w stosunku do terminu
maksymalnego, dla danej części zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego rozumianego jako dostawa komputerów i/lub
urządzeń peryferyjnych o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN, wraz z podaniem wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów
określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Warunek „zdolności technicznej i zawodowej” i dokumenty z
nim związane dotyczą wyłącznie CZĘŚCI NR 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp: 2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Wykonawca zamieszkały poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1 – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1. podpkt 3.1.1., powinien być wystawiony nie
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. 3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 3 pkt 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 pkt 3.2. stosuje się. 4.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. 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 (art. 22a ustawy PZP). Zapisy art. 22a ust. od 2 do 6 ustawy PZP stosuje się.
Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 1 art. 25a ustawy Pzp. 6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 9 ust 2 pkt 2.1. 7. W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, natomiast
spełnienie warunków wskazanych w SIWZ i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony w § 8 Wykonawcy wykazują łącznie.
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:
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp: 2.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed - upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - według załącznika
nr 5 – DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI NR 1.
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
opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, wzory oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi
zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa dla każdej części zamówienia: 1.1. wypełniony i podpisany formularz
ofertowy – załącznik nr 1, 1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 1.3. oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 3, 1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do
oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli
dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 1.5. dowód wniesienia wadium, 1.6. pełnomocnictwo
ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej
notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości 1 000,00 PLN, (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) – odrębnie
dla każdej części zamówienia, 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank BGŻ BNP PARIBAS, nr
rachunku: 97 1600 1462 1823 7950 1000 0001 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z
2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę
należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za
zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia
wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy
dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Budynek A – w
siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na
okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż
wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać
stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty
niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. 10. W przypadku gdy wadium wnoszone będzie w formie gwarancji przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że
odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11. W przypadku wpłaty wadium w innej kwocie,
aniżeli określona w ust. 1, Zamawiający uzna wadium w kolejności: 11.1. dla części Nr 1 11.2. dla części
Nr 2, chyba że wpłata wynika z innej okoliczności aniżeli złożenie oferty na daną część zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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) Nie
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
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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
Skrócenie terminu wykonania 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:
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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:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1. w
uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2. w przypadku, gdy zmiany postanowień
zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 3.
zawieszenia wykonywania dostawy przez Zamawiającego, 4. zmiany miejsca dostawy, rozmieszczenia,
instalacji, 5. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia, 6. zmiany danych Wykonawcy np.
zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp. 7. uwarunkowań społecznych
(protestów, listów, petycji, itp.), 8. zmiany stanu prawnego, 9. braku możliwości kontynuacji dostawy z
winy Zamawiającego, 10. działania sił natury, 11. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania
przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, 12.
możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu
zamówienia, 13. po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta, 14.
niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 15. Zamawiający dopuszcza
zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy. 16. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy
Pzp, 17. Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie
Zamawiającego. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić
wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o
zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje
zaistnienie powyższych okoliczności, - obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy, - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Do umów w zakresie podwykonawstwa
stosuje się zapisy ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
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nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> 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:
I. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane, jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich
przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1. Administratorem danych
osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z
siedzibą w Łowiczu, ul. Blich 10, tel.: 46-837-3705, e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 2. Wyznaczono
inspektora ochrony danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu, którą jest
Aleksandra Cnota - Mikołajec, z inspektorem można się skontaktować e-mail: aleksandra@eduodo.pl 3.
Pani dane będą, zgodnie z rozporządzeniem 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) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami danych osobowych mogą być: a)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem
Łowickim w imieniu, którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
RCKUiP w Łowiczu. 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych przez Administratora. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych
osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów,
dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą
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kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator
nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem. 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9. Pani/Pana dane
mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. II. 1. Zamawiający dopuszcza
składania ofert częściowych – zamówienie zostało podzielone na 2 części. 2. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm). 4. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia. 8. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 9. Zamawiający nie przewiduje złożenia
ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 10.
Ewentualne podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują
się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty
równoważne. Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie
charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do dostarczenia urządzeń.
Zamawiający wymaga aby dostarczone maszyny, posiadały parametry jakościowe, techniczne i
eksploatacyjne nie gorsze niż określone w SIWZ. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 11. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją
zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ będą dokonywane w PLN. 12. Do przeliczenia
wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia otwarcia ofert, przy czym średnie kursy
dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx III. Zamawiający
przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana jako najkorzystniejsza, odrębnie dla danej części zamówienia, wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 %
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ceny podanej w ofercie dla danej części zamówienia. IV. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12
miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, okres ten jest liczony od dnia podpisania
protokołu odbioru bez uwag, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji wskazanego przy
poszczególnych urządzeniach, sprzęcie, wyposażeniu – w załączniku Nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w
Część
1 Nazwa: Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja
nr:
przyszłość”” - Część Nr 1: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu
komputerowego i multimedialnego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część Nr 1:
Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na obszerny opis)
znajduje się w Załączniku nr 8 – do SIWZ - Część Nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48190000-6, 30213300-8, 30232110-8, 30232130-4,
32570000-9, 30232000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Skrócenie terminu wykonania 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie maksymalnie 40 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin
wykonania zamówienia maksymalnie o 14 dni. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium
oceny oferty. Termin wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia, w stosunku do terminu
maksymalnego, dla danej części zamówienia
„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w
Część
2 Nazwa:
Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja
nr:
przyszłość”” - Część Nr 2: Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu AGD.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część Nr 2:
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Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu AGD. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu
zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na obszerny opis) znajduje się w Załączniku nr 8 – do SIWZ
- Część Nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Skrócenie terminu wykonania 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie maksymalnie 40 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin
wykonania zamówienia maksymalnie o 14 dni. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium
oceny oferty. Termin wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia, w stosunku do terminu
maksymalnego, dla danej części zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 507918-N-2019 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego w dniu 28.01.2019 r.

