
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.jezowe.biuletyn.net 

 

Jeżowe: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy 

Jeżowe w celu realizacji projektu pn.Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji 

uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe 

Numer ogłoszenia: 164991 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeżowe , Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 

8794304, faks 015 8794304. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do 8 

placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy Jeżowe w celu realizacji projektu pn.Poprawa warunków 

kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest 

zakup wyposażenia obejmującego: nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały i pomoce dydaktyczne do 

pracowni komputerowych, językowych oraz tematycznych - służących do kształcenia przedmiotów ścisłych 

(fizyka, chemia) i/lub nauk przyrodniczych (przyroda/biologia) - do 8 placówek prowadzących kształcenie 

ogólne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Jeżowe, tj: Publicznego Gimnazjum 

w Jeżowem, ZS w Groblach, ZS w Starym Narcie, ZS w Jeżowem Centrum, ZS w Cholewianej Górze, ZS 

w Jacie, PSP w Jeżowem Kameralnem, PSP w Jeżowem Podgórzu. a w szczególności: Komputer 

stacjonarny szt.151 Komputer stacjonarny szt.8 Laptop dla nauczyciela do obsługi zestawu interaktywnego 

szt. 6 Zestaw interaktywny szt.16 Urządzenie Wielofunkcyjne szt.13 Magazyn Danych szt.8 Przełącznik 

sieciowy szt.8 Szafa wisząca na urządzenia sieciowe szt.8 Router WiFi szt.8 Projektor przenośny szt.8 

Pracownia językowa dla 24 uczniów szt.4 Pracownia językowa dla 13 uczniów szt.1 Pracownia językowa 

dla 20 uczniów szt.1 Pracownia przyrodnicza szt.7 Pracownia Fizyczna szt.4 Pozycja nr 16 Pracownia 

biologiczna szt. 2 Pozycja nr 17 Pracownia chemiczna szt. 3 Pozycja nr 18 - Monitor grafiki wypukłej szt.3 

Pozycja nr 19 Modernizacja sieci szt. 95 1) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załącznik nr 2: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia SOPZ. 

II.1.5)  

http://www.jezowe.biuletyn.net/


  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1, 30.23.73.00-2, 

48.00.00.00-8, 30.21.32.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium Forma wniesienia zgodnie z Art 45.pkt 6 Ustala się wadium w 

wysokości: 24.000,00 zł PLN / słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia tego warunku będzie 

przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22 ust.1 pkt1 Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę 

spełnia nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania 

ofert.Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 



o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania 

ofert.Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania 

ofert.Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 



3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1)w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2)w przypadku, gdy ofertę składają 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu 

pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Integralną częścią do Formularza Oferty będzie 

opracowany na podstawie Załącznika nr 2A SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ) i 

dołączony do oferty Załącznik nr 2 Zbiorcze zestawienie cen ofertowych 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Gwarancja - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ZMIAN POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWYw 

następujących przypadkach: a) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie urządzenia, 

niepowodujących zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie 

urządzeń lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających 

parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; b) pojawienie się na rynku 

urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują zwiększenia ceny; c) wynikających ze 

specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru 

przedmiotu umowy; d) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; e) urzędowej zmiany wysokości stawki 

podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i 



zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku; f) zmiany podwykonawcy, przy 

pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, g) 

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: - konieczność zmiany sposobu wykonania 

umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; - okoliczności leżące po 

stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; - 

okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; h) 

inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 4. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w 

sposób należyty. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych 

do kontaktów między Stronami. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeżowe, 37-

430 Jeżowe 136a pok. nr 6A. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136a pok. nr 11 Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Postępowanie przetargowe i projekt realizowane jest w ramach zadania pn. Poprawa 

warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Jeżowe współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

z RPO na lata 2014-2020. 

IV.4.17) Czy 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: tak 

 

 


