
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.szkolaobra.bior.pl 

 

Obra: Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w 

ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w 

Obrze 

Numer ogłoszenia: 435728 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze , ul. Szkolna 19, 64-211 Obra, woj. 

wielkopolskie, tel. 68 384 12 27, faks 68 384 12 27. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy 

dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 

w Obrze. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. W ramach zadania nastąpi 

dostarczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, który został wymieniony poniżej, w dwóch 

pomieszczeniach szkolnych, tj.: 1) komputer przenośne dla uczniów - 20 sztuk, 2) komputer przenośne dla 

nauczyciela - 3 sztuki, 3) szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania przenośnych 

komputerów z funkcją ładowania baterii - 1 sztuka, 4) tablica interaktywna - 1 sztuka, 5) projektor 

krótkoogniskowy - 1 sztuka, 6) projektor multimedialny - 1 sztuka, 7) głośniki - 1 para, 8) ekran projekcyjny - 

1 sztuka, 9) Wizualizer - 1 sztuka, 10) punkty dostępowe - 10 sztuk. Dokładny opis parametrów 

technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. B. 
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Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Sprzęt komputerowy i elektroniczny musi być 

fabrycznie nowy (nieregenerowany) i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 r., wolny od wad fizycznych 

oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa 

jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i posiadać okres gwarancji 

określony w SIWZ. 2. Oprogramowanie sprzętu komputerowego i pomocy elektronicznych winno być w 

języku polskim. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do 

Zamawiającego. 4. Do zadań wykonawcy należy instalacja sprzętu i oprogramowania, w taki sposób, aby 

można było w pełni korzystać z przedmiotu zamówienia w siedzibie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 

Obrze, 64-211 Obra, ul. Szkolna 19. 5. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, którzy 

będą korzystali z zakupionego sprzętu w czasie lekcji, z zakresu podstawowej obsługi i prezentacji 

możliwości sprzętu oraz oprogramowania. C. Dostarczony sprzęt winien spełniać następujące warunki: 1. 

Posiadać deklarację CE. 2. Posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. 3. W przypadku 

komputerów przenośnych - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 4. Posiadać dołączone niezbędne 

instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. 5. Posiadać okres gwarancji udzielonej 

przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych - nie krótszy niż 5 lat.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.72.80-5, 92.22.50.00-4, 38.65.21.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego 

punktu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
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postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2 A1 niniejszego rozdziału SIWZ. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować 

posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat 

co najmniej: -jedno zadanie polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu 

komputerowego lub multimedialnego o wartości minimum 40 tys. zł brutto W przypadku 

składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Dla 

potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć dokument pn. , 

Wykaz dostaw opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i 

dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego 

punktu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego 

punktu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2 A1 niniejszego rozdziału SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego 

punktu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2 A1 niniejszego rozdziału SIWZ. 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 
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� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

� inne dokumenty 
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Wraz z drukiem oferty Wykonawca składa potwierdzenie , iż zaproponowany sprzęt i 

oprogramowanie spełnia parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego - 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ pn. Zestawienie dostawy - Charakterystyka 

wymaganego sprzętu oraz oprogramowania, odpowiednia dla każdego z zaproponowanych 

sprzętów załączniki nr 6.1. - 6.10. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Zamawiający zaleca dołączenie do oferty parafowanego wzoru istotnych postanowień umowy (przez 

osobę-/y/ uprawnioną-/e/ do reprezentowania wykonawcy w przetargu) jako akceptację ich treści i 

warunków wg załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w opisanych poniżej 

sytuacjach. a).Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji: -udzielenia w trakcie realizacji 

umowy zamówień dodatkowych lub zamiennych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, 

mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego 

wydłużenia); -wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w 

życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej; b). Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: -zmiany osób wymienionych 

w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, -zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub 

wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do 

wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w 
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SIWZ); -zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.szkolaobra.bior.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny w Obrze, ul. Szkolna 19, 64 - 211 Obra, Gmina Wolsztyn, woj. wielkopolskie, sekretariat- 

gabinet nr 10 .. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2012 

godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Obrze, ul. Szkolna 19, 64 - 211 Obra, Gmina 

Wolsztyn, woj. wielkopolskie, sekretariat- gabinet nr 10 .. 

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: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza 

ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamówienie współfinansowane jest z Rrogramu Rządowego 

rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - 

komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła.. 

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: nie 
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