Dz.U./S S59
25/03/2019
135898-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1 / 11

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135898-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2019/S 059-135898
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna
739-384-70-26
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn
10-101
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Rodziewicz, wew. 356, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 402
Tel.: +48 895273111
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Faks: +48 895349375
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.olsztyn.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3191/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania jako wyposażenia bryły „A” i „B” warsztatów Zespołu Szkół
Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 61.
Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2019.c

II.1.2)

Główny kod CPV
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30000000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń i osprzętu oraz oprogramowania
edukacyjnego jako wyposażenia pomieszczeń bryły „A” i „B” warsztatów Zespołu Szkół MechanicznoEnergetycznych w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 61 /kod CPV: 30000000-9, 32000000-3, 39000000-2,
48000000-8/, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,
a wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000
39000000
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 61, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń i osprzętu oraz oprogramowania
edukacyjnego jako wyposażenia pomieszczeń bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół MechanicznoEnergetycznych w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 61 /CPV: 30000000-9, 32000000-3, 39000000-2,
48000000-8/, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu sprzętu komputerowego, urządzeń i
osprzętu oraz oprogramowania edukacyjnego:
1) Ploter laserowy - 1 szt.
2) Komputer z monitorem, myszką i klawiaturą, z systemem operacyjnym i podstawowym pakietem biurowym 84 kpl.
3) Listwa komputerowa przeciwprzepięciowa - 78 szt.
4) Projektor multimedialny - 23 szt.
5) Oprogramowanie umożliwiające tworzenie programów w G - kodach na 11 stanowisk - 1 kpl.
6) Oprogramowanie umożliwiające tworzenie programów w G - kodach na 13 stanowisk - 2 kpl.
7) Oprogramowanie umożliwiające tworzenie programów w G - kodach na 17 stanowisk - 4 kpl.
8) Oprogramowanie umożliwiające symulację pracy na obrabiarkach ze sterowaniem Heidenhein na 11
stanowisk - 1 kpl.
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9) Oprogramowanie umożliwiające symulację pracy na obrabiarkach ze sterowaniem Heidenhein na 13
stanowisk - 1 kpl.
10) Oprogramowanie umożliwiające symulację pracy na obrabiarkach ze sterowaniem Heidenhein na 17
stanowisk - 2 kpl.
11) Drukarka / ksero A3 - 1 szt.
12) Drukarka z funkcją duplex - 3 szt.
13) Aparat telefoniczny - 3 szt.
14) Komputer z monitorem, myszką i klawiaturą, z systemem operacyjnym i podstawowym pakietem biurowym
+ drukarka laserowa - 2 kpl.
15) Notebook z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem - 4 szt.
16) Tablica interaktywna z rzutnikiem - 2 kpl.
17) Wizualizer podwieszany - 2 szt.
18) Stół komputerowy: 0,8 m x 0,575 m z komputerem stacjonarnym z systemem operacyjnym i podstawowym
pakietem biurowym + oprogramowanie do projektowania z bibliotekami elektrycznymi - 10 kpl.
19) Stół komputerowy: 1,35 m x 0,6 m z komputerem stacjonarnym z systemem operacyjnym i podstawowym
pakietem biurowym + oprogramowanie do projektowania z bibliotekami elektrycznymi - 2 kpl.
20) Stół komputerowy: 1,15 m x 0,6 m z komputerem stacjonarnym z systemem operacyjnym i podstawowym
pakietem biurowym + oprogramowanie do projektowania z bibliotekami elektrycznymi - 1 kpl.
21) Drukarka - urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.
22) Dysk sieciowy co najmniej 2 TB - 2 szt.
23) Oprogramowanie do projektowania typu CAD z bibliotekami elektrycznymi i mechanicznymi na 17 stanowisk
- 2 kpl.
24) Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej na 5 stanowisk - 2 kpl.
25) Oprogramowanie wspomagające wytwarzanie z możliwością generacji kodów NC na 17 stanowisk - 2 kpl.
26) Oprogramowanie PLC dla wszystkich sterowników Simatic na 17 stanowisk - 2 kpl.
27) Drukarka - 2 szt.
28) Skaner- 2 szt.
29) Stolik komputerowy o szerokości: 850 mm z krzesłem, z komputerem z zainstalowanym systemem
operacyjnym i podstawowym pakietem biurowym oraz monitorem i listwą przeciwprzepięciową - 3 kpl.
3. Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów pn.
„Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
poprzez przebudowę i doposażenie budynku A warsztatów” oraz „Przebudowa i doposażenie budynku „B”
warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy” realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp
do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 9.3.1 –
„Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, wg zawartej umowy Nr RPWM.09.03.01-28-0001/17-00 z dnia 22.12.2017 r.
oraz umowy Nr RPWM.09.03.01-28-0007/16-00 z dnia 30.05.2017r.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 20/08/2019
Koniec: 25/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dofinansowane będzie ze środków UE - projekt pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Mechaniczno -Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku
„A” warsztatów oraz Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół MechanicznoEnergetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku
pracy.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dostawy będącej przedmiotem umowy w terminie do dnia
25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez
Inżyniera Kontraktu o gotowości do przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie od dnia 20.8.2019
r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy użytkownika obiektu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 12 - 23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2344 z późn.
zm.);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2
dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „JEDZ”. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której jest mowa w art. 86 ust.5
ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi
otrzymać JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod
rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
dokument w formie oryginału ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) 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. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub potwierdzające zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. 1:
1) p.pkt. 2) - 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) p.pkt. 1), 3) i 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 pkt. 2 p.pkt. 1) i 2) 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 osoby.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu dwóch
dostaw obejmujących dostawę sprzętu komputerowego o całkowitej wartości zamówienia nie mniejszej niż
400 000,00 PLN /brutto/ każda dostawa. Zamawiający uzna tylko zamówienia, które zostały zakończone
i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu
odbioru lub innego równoważnego dokumentu. W przypadku wartości podanych w innej walucie niż PLN,
Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy
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te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Ze względu na obiektywnie uzasadniony charakter przedmiotowego zamówienia
polegającego na dostawie sprzętu komputerowego jako wyposażenia pomieszczeń bryły „A” i „B” warsztatów
Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 61, zgodnie z przepisami
art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej
lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch zamówień za spełniony – jeżeli
Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych zamówień, albo jeden z uczestników
konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych zamówień, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie
ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych zamówień w zakresie określonym
powyżej.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji
α w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził
spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w
niniejszym rozdziale SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego należy złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, wartości i
dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane,
2) Dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie dostaw, o którym jest mowa w pkt. 1) zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
4. Wykonawca oblicza cenę oferty na Formularzu Cenowym będącym kosztorysem ofertowym jako sumę
wartości poszczególnych elementów wchodzących w zakres zamówienia objętego przedmiotem zamówienia.
Brak wyceny któregokolwiek z elementów objętych przedmiotem zamówienia spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Zawartość oferty:
1) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik
nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy (kosztorys ofertowy), sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie JEDZ - sporządzone na podstawie
wzoru stanowiącego - Załącznik nr 2 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
b) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp,
w przypadku oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 3 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot;
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c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w
formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowanie poszczególnych członków konsorcjum lub
przez wspólników spółki cywilnej;
d) pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu
z właściwego rejestru - w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa);
e) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp, Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie wraz z wyjaśnieniami mające wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, z
uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale XIX SIWZ,
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
3. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy określa § 12 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą
w PLN.
5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zamówień
Publicznych, Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, POLSKA) w pok. 402 przez Komisję Przetargową powołaną przez
Prezydenta Olsztyna na sprzęcie Zamawiającego z dostępem do sieci teleinformatycznej.
2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Elektroniczne otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową powołaną przez
Prezydenta Olsztyna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni,
2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 25 000,00 PLN
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
3. Przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć wszystkie wymagane
dokumenty i oświadczenia, o których jest mowa w rozdz. VII ust. 1 i 4 SIWZ potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o
oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.):
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@olsztyn.eu
5. Do obsługi systemu miniPortalu oraz ePUAP niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem
operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 2 mb/s i włączoną obsługą JavaScript. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET
Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz MAC lub Linux, dostęp do wszystkich
funkcjonalności systemu miniPortalu może być ograniczony. Ponadto musi być zainstalowane oprogramowanie
do obsługi dokumentów w formacie PDF. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek
internetowych:
— Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0
— Mozilla Firefox od wersji 15
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— Google Chrome od wersji 20
6. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://
miniportal.uzp.gov.pl; za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUA.
7. Informacje szczegółowe dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu przekazania danych zawarte są w Instrukcji korzystania z miniPortalu dostępnej pod
adresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/17727/
8. Podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjnepodpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) w sposób umożliwiający jego
identyfikację,
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
— dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem: PAdES,
— dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem: XAdES,
— Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z
podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu),
— Zamawiający zaleca stosowanie w podpisie kwalifikowanym algorytmu z rodziny SHA-2, ponieważ z dniem
1.7.2018 r. kończy się przewidziany w art. 137 ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej, okres stosowania funkcji skrótu SHA-1.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające
ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
r. (RODO). Dane te mogą dotyczyć Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada.
Klauzule dot. RODO zawarte są w rozdz. XXV SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik nr 2 do umowy).
11. Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą, o której jest mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp:
odwołanie i skarga do Sądu.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez
Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz
dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca przekazuje na elektroniczną
skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja
Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Terminy na wniesienie odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, zdanie
drugie.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2019

25/03/2019
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