
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 123182595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 289 17 40

1.5.8.) Numer faksu: 12 289 17 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pckziu-wieliczka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58075d02-f066-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131460/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 15:12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00107134/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Dla
Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe
uczniów – ZIT.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.pckziu.mirobip.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 16.2
Wykonawca składa ofertę wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Instrukcja
korzystania z mini portalu dostępna na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
instrukcja korzystania z ePUAP dostępna jest na stronie https://epuap.gov.pl 
16.3 W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal 
16.4 Adres ePUAP Zamawiającego - POWIATOWE CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO - PCKZiU_Wieliczka
16.5 Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej email:
zamowienia@pckziu-wieliczka.pl z wyłączeniem formularzy do złożenia, zmiany, wycofania ofert.
16.6 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać dostęp na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.
16.7 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP. 
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16.8 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
postanowienia regulaminów, o których mowa powyżej, a także instrukcji użytkowania systemu
miniPortal oraz uznaje je za wiążące.
16.9 Sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r poz. 2452) oraz
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. z 2020r poz. 2515)
16.10 Identyfikator postępowania jest dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla
Wykonawców’’ lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu
16.11 Zamawiający udostępnił też identyfikator w złączniku nr 3 do SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.pckziu.mirobip.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Danych (dalej: „Administrator") jest
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z którym można kontaktować się pod
adresem siedziby: ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka oraz pod adresem e-mail: szkola@pckziu-
wieliczka.pl ,
2. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, pod adresem: iod@pckziu-wieliczka.pl lub pod numerem telefonu 12 350 61 32.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c
Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze oraz do zawarcia i realizacji umowy. Celem przetwarzania danych
osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, a także podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas jej trwania. Ponadto dane osobowe wynikające z umowy i realizowanych płatności
będą przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych, przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
• Dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
• Przenoszenia danych,
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
7. Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego.
8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan
zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość
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oceny ofert i zawarcia umowy.
9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCKZIU.271.8.CKZ.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zestaw komputerowy w ilości 42 sztuki. Zestaw winien zawierać: 
1.1 Komputer stacjonarny 
Procesor: Procesor widniejący w teście Passmark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i
osiągający w teście z dnia 02.06.2021, stanowiącym załącznik nr I wynik min. 22100 pkt. 
Płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami, złącza na płycie min. 2 x PCI-
Express x16, 2x slot M.2, częstotliwość pracy pamięci min. 3600MHz 
Dysk twardy: SSD M.2 , 500 GB TLC, Szybkość odczytu [MB/s] min 3100, Szybkość zapisu min
[MB/s] 2000, Odczyt losowy min [IOPS] 450000, Zapis losowy min [IOPS] 500000 
Pamięć RAM: 16 GB DDR4 min. 3600MHz, opóźnienia min. CL16
Porty zewnętrzne: min. 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.2, Audio, 2xUSB 2.0
karta dźwiękowa: zintegrowana; 
karta sieciowa_1: zintegrowana 10/100/1000 MB;
Karta graficzna: wielkość pamięci min. 4GB GDDR5, Widniejąca w teście Passmark
(https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) i osiągająca w teście z dnia 02.06.2021,
stanowiącym załącznik nr II wynik min. 800 pkt.
Czytnik kart (wewnętrzny) CF (CompactFlash) , CF-II (CompactFlash II) , Microdrive , mini SD
(mini SecureDigital) , MMC (MultiMedia Card) , MS (Memory Stick) , MS-Duo (Memory Stick
Duo) , MS-PRO (Memory Stick PRO) , RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card) , SD
(SecureDigital) , xD (xD-Picture Card)
Napędy: DVD +/- RW, 
Zasilacz: standard ATX, min. 550W, aktywny PFC , certyfikat min. 80 PLUS Gold oraz
sprawność minimum 91% przy obciążeniu 100%
Obudowa: typ: Midi Tower, standard:ATX, ilość kieszeni 5,25: 2szt, ilość kieszeni 3,5
wewnętrznych: 2szt, złącza na panelu przednim: 2 x USB 3.0, audio, zainstalowany wentylator
120mm; 
I.2 Klawiatura przewodowa klasyczna z blokiem numerycznym interfejs USB, 
I.3 Mysz przewodowa optyczna, interfejs USB, czułość min. 2400 DPI, minimum 3 przyciski – s
I.4 Monitor komputerowy
Przekątna: co najmniej 23,8’’; 
Format obrazu: 16:9,
Rodzaj matrycy: IPS lub PLS
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Czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej,
Odświeżanie matrycy: min. 75Hz
Typ podświetlania: LED
Nominalna rozdzielczość: co najmniej 1920x1080, 
Gniazda wejściowe: DVI-D, D-Sub 15-pin, HDMI
Gwarancja 24 miesiące , 

3.2 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o przeszkodach w
wykonywaniu zamówienia. 
3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na wykonanie zamówienia. 
3.4 Rozlicznie zamówienia nastąpi zgodnie ze wzorem umowy załącznik B.
3.5 Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. 
3.6 Wszystkie urządzenia, w odniesieniu, do których przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania certyfikatu zgodności CE, muszę posiadać tenże certyfikat.
3.7 Wszystkie zastosowane podzespoły zestawu muszą być ze sobą kompatybilne.
3.8 Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt wg w/w opisu.
3.9 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w fabrycznych
opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową opisującą, w języku polskim funkcje i sposób
eksploatacji sprzętu, instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp.
3.10 Będący przedmiotem umowy zakup, w części dotyczącej 40 zestawów komputerowych,
stanowi element projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II" nr
RPMP.10.02.01-12-0043/19,który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu nr
RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 Dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8
Ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa
wymiana dostarczonych produktów lub zwiększenie bieżących dostaw na kwotę 35 030,00zł

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 27.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
25.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej; załącznik A3 od SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 25.2 a SWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: 
• nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
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w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem.

2. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE
SKŁADANIA OFERT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: 
a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SWZ
b) Opis oferowanego sprzętu stanowiący treść oferty – załącznik A1 do SWZ 
c) Oświadczenie zgodnie z art. 125 ust 1 - załącznik A2 do SWZ 
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jeżeli dotyczy (załącznik
A5) 
e) Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy 
f) Zobowiązanie podmiotów trzecich, jeżeli dotyczy – załącznik nr A4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
25.6 Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania przewidziane
względem wykonawcy, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o
zamówienie publiczne.
25.7 Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dokumenty w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną
zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez
występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.

20.19.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
A2, o którym mowa w pkt. 20.18.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20.19.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o
którym mowa w art. 117 ust 2 i 3 Pzp wykonawcy do oferty składają oświadczenie, z którego
wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp)- wzór –
Załącznik A5 do SWZ 
20.19.5 Wykonawca udostępniający swoje zasoby składa wraz z ofertą (art. 118 ust 3 Pzp)
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów zgodnie z art. 118 ust 4 - wzór załącznik A4 do SWZ
20.19.6 Wykonawca udostępniający swoje zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie A2, o
którym mowa w pkt. 20.18.1 SWZ – wzór Załącznik nr A2 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu i ePuap.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-25 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SWZ z załącznikami
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	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub zwiększenie bieżących dostaw na kwotę 35 030,00zł
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 27.1	Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
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	4.3.6.) Waga: 60,00
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia za wady
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 25.2	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:  a)	Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  b)	oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; załącznik A3 od SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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