
 

 

Ogłoszenie nr 605735-N-2019 z dnia 2019-10-03 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy 

 

Gmina Pęczniew: ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU 

"Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew" 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość 

edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna 

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 Pęczniew, krajowy numer 

identyfikacyjny 73093439300000, ul. ul. Główna 10/12  , 99-235  Pęczniew, woj. łódzkie, 

państwo Polska, tel. 436 781 519, e-mail ug_peczniew@wp.pl, faks 436 781 519. 

Adres strony internetowej (URL): http://e-peczniew.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 

http://e-peczniew.pl/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie 

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: 

Nie 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

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: ZAKUP SPRZĘTU TIK W 

RAMACH PROJEKTU "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby 

miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew" 

Numer referencyjny: ZP 271.1.2019 

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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z 

uruchomieniem sprzętu TIK w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty 

edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Oś 

Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, tj.: 1) Monitor interaktywny – 3 szt. 2) 

Interaktywny zestaw projekcyjny – 3 szt. W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej: A) 

Urządzenie wykrywające ruch; B) Wbudowany projektor krótkoogniskowy;C) Wbudowany 

komputer klasy PC; D) Zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych; E) Pilot zdalnego 

sterowania; F) Złącza USB, HDMI, LAN, Audio, G) Wieszak sufitowy fabrycznie 

zintegrowany z obudową projektora; H) Kabel zasilający; I) Instrukcja obsługi. Zestaw 

powinien zawierać co najmniej następujący pakiet gier edukacyjnych umożliwiający: a) Grę 

piłkami; b) Udział w wyścigach samochodowych; c) Zabawę animowanymi zabawkami; d) 

Badanie preferencji; e) Pływanie kajakiem; f) Trafianie kulą do dołka; g) Wykonywanie 

porannych obowiązków; h) Gimnastykę w wodzie; i) Zabawy w kole; j) Zabawy na torze z 

przeszkodami; k) Udział w zawodach pływackich; l) Liczenie owoców; m) Grę na 

wirtualnych instrumentach muzycznych; n) Szukanie przedmiotów; o) Nazywanie zwierząt 

dzikich i hodowlanych; p) Zabawę z balonikami; q) Zabawę z różnymi minami; r) Zabawy w 

wodzie; s) Grę nogami na pianinie; t) Liczenie kwiatków; u) Rysowanie dowolnych 

kształtów; v) Wirtualne latanie; w) Liczenie wspak; x) Odgarnianie liści; y) Zbieranie miodu; 

z) Zbieranie grzybów; aa) Rąbanie drewna; bb) Zbieranie prezentów na czas; cc) Zbieranie 



bananów; dd) Grę w bilard; ee) Grę w kręgle; ff) Grę w golfa; gg) Grę we flippery; hh) Grę w 

jedzenie pączków i cukierków; ii) Strącanie owoców z drzew; jj) Odbijanie spadających 

kulek; kk) Strzelanie do jabłek; ll) Chlapanie farbami; mm) Strzelanie katapultami; nn) 

Komponowanie na perkusji; oo) Tworzenie kwiatów; pp) Tworzenie pokazu fajerwerków; 

qq) Tworzenie zwierząt; rr) Umieszczanie kulek w koszykach; ss) Porządkowanie placu 

budowy i skarbca; tt) Zapamiętywanie nazw przedmiotów w języku angielskim; uu) 

Przyporządkowywanie obrazków do usłyszanych nazw w języku angielskim; 3) Rzutnik 

multimedialny – 2 szt.; 4) Telewizor – 2 szt.; 5) Laptop – 6 szt.; 6) Drukarka – 2 szt.; 7) 

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został 

w pkt III SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż ilekroć w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano nazwy zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, 

itp.) służą one wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający 

dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż 

oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, 

funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę 

przy badaniu równoważności wykazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien 

wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych 

oferowanego produktu w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2. 1do formularza 

oferty. Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania 

równoważnych produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

30211000-1 

30230000-0 

30237000-9 

30237200-1 

48000000-8 

32000000-3 

32400000-7 



32410000-0 

30230000-0 

30232000-4 

30232100-5 

 

 

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: Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia 

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: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy sprzętu TIK o 

wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. Pod pojęciem sprzętu TIK 

zamawiający rozumie sprzęt analogiczny, jak wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 

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: Tak 

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: 

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: 

A) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; B) oświadczenia 

wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 



decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; C) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; D) 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 Pzp. Jeżeli wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w: 1) pkt A) - składa informację z odpowiedniego rejestru 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.; 2) pkt D) - 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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: 

Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: wykazu dostaw 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 



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) 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.3 do wzoru formularza oferty). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

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 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania 

dotyczące wadium zawarte zostały w pkt XIII SIWZ. 

 

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 



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 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 płatności 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: 

Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: 1) zmiana sposobu spełnienia 

świadczenia będzie możliwa w przypadku: a) zmian przepisów aktów prawnych normujących 

wykonanie przedmiotu zamówienia w tym aktów prawa miejscowego; w takim przypadku 

sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie, b) zmiany wskazanego w ofercie sprzętu na inny, spełniający warunki określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie sprzętu wskazanego w ofercie; 2) zmiana terminu 

realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani 

mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o 

wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. 

Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na 

czas usunięcia skutków działania siły wyższej, c) wystąpienia konieczności wykonania 

zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do ich realizacji. d) wstrzymania realizacji 

umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przewiduje 

możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania przeszkody. 3) 

zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 4) zmiany podwykonawców na zasobach, 

których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym 

niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy 

podwykonawca, 5) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 6) 

zmiany stawki podatku VAT: - w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny 

jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. 

Wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem 

zmniejszonej stawki podatku VAT. - w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny 

jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. 

Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem 

zmniejszonej stawki podatku VAT. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 

144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i 

ust. 3 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: 2019-10-14, godzina: 10:00, 

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

(przetarg 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 

 

> język 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: brak. 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

 

/-/ Marcin Janiak 

 


