
Ogłoszenie nr 597422-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli: Dostawa, 

instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców”.  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Projekt pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” Nr WND-RPPK.09.04.00-18-

0057/16, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020,Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości 

kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

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  
Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Postępowanie prowadzone jest w imieniu i na rzecz: Powiatu 

Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola  

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: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli, krajowy numer identyfikacyjny 24158300000000, ul. ul. 1 Sierpnia  26 , 37-

450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 420 640, e-mail 

zs2stalowawola@pro.onet.pl, faks 158 422 691.  

Adres strony internetowej (URL): http://bip.stalowowolski.pl/index.php/jednostki-

organizacyjne/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-2  

Adres profilu nabywcy: http://bip.stalowowolski.pl/index.php/jednostki-organizacyjne/zespol-

szkol-ponadgimnazjalnych-nr-2/przetargi  

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://bip.stalowowolski.pl/index.php/jednostki-organizacyjne/zespol-szkol-

ponadgimnazjalnych-nr-2/przetargi  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://bip.stalowowolski.pl/index.php/jednostki-organizacyjne/zespol-szkol-

ponadgimnazjalnych-nr-2/przetargi  

 

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:  
Tak  

Inny sposób:  

W formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, gońcem, kurierem, za pośrednictwem 

pełnomocnika lub osobiście  

Adres:  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, ul. 1 go Sierpnia 26 37-450 

Stalowa Wola. Sekretariat – pokój nr 103  

 

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: Dostawa, instalacja i uruchomienie 

sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców”.  

Numer referencyjny: ZSP2BPPSSZ.26.102.2019  

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:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z 



instalacją i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców”. - Część I zamówienia – dostawa zakup wraz z 

instalacją i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

antywirusowym na potrzeby projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” dla 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 

Stalowa Wola. - Część II zamówienia – dostawa zakup wraz z instalacją i uruchomienie 

sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem antywirusowym na potrzeby 

projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola. 2. Dostarczany 

sprzęt komputerowy winien być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz oryginalnie 

zapakowany. 3. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie 

koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 4. Do sprzętu winny być dołączone 

wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 5. Dowóz zamawianego sprzętu 

do wyżej wymienionych Szkół odbywał się będzie na koszt Wykonawcy. 6. Zaoferowany 

sprzęt powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ 

(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) lub posiadać lepsze parametry. 7. Dostawy 

objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w 

SIWZ oraz wzorem umowy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z 

wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot 

zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Wykonawca w formularzu cenowym – 

załącznik nr 2 do SIWZ winien wskazać ceny jednostkowe netto, brutto oraz łączne ceny 

netto, brutto. 10. Ponadto wykonawca w załączniku nr 3 – Formularz rzeczowy winien 

wskazać nazwę oraz model oraz parametry techniczne oferowanego produktu celem 

zweryfikowania oferowanego produktu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej 

jakości lub niezgodne z parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 12. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony przedmiot umowy nie spełnia 

wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, 

zostanie on zwrócony Wykonawcy. Koszty zwrotu ponosi Wykonawca. Forma zwrotu 

zostanie ustalona z Wykonawcą. 13. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy może 

żądać od wykonawcy dokumentów (certyfikaty, karty techniczne) które potwierdzą zgodność 

ofertowanego sprzętu z parametrami zawartymi w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia (dokumenty nie wymagane na etapie składania oferty). 14. W 

przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt 

Wykonawcy towary będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 15. 

Wszystkie elementy dostawy muszą być oznaczone identyfikatorem Dostawcy oraz datą 

zakupu. 16. Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Zamawiającego, winna nastąpić 

maksimum do dnia 31 października 2019 r. Faktyczny termin dostawy sprzętu 

komputerowego wynikać będzie z deklaracji wykonawcy w formularzu ofertowym. Termin 

dostawy sprzętu komputerowego stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert. 17. Dostawa 

odbywać się będzie w uzgodnionym terminie do siedziby Zamawiającego, w godz. od 700 do 

1500, od poniedziałku do piątku. 18. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób 

wyznaczonych przez Dyrektorów Szkół w zakresie jego obsługi. 19. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy 

dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu dostawy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, tj.: - instrukcji użytkowania, - opisy techniczne, - inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie wymogów określonych dla materiałów i urządzeń. 20. Dostarczone 

dokumenty będą sporządzone w języku polskim. 21. Każdorazowo po dostawie sprzętu 

komputerowego sporządzany będzie protokół odbioru częściowego/końcowego dostawy, 

stanowiący podstawę wystawienia faktury oraz obliczenia okresu gwarancji na dostarczony 



asortyment. 22. Liczba poszczególnego asortymentu w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz 

cenowy ma wymiar szacunkowy i służy jedynie wyłonieniu najkorzystniejszego wykonawcy. 

23. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych 

dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym 

– Załącznik nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym nie mogą ulec 

zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 24. Z realizacji przedmiotu zamówienia 

sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia, który podpisuje upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego. 25. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru 

przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę pisemnie lub faxem do należytego 

wykonania w terminie 2 dni roboczych tych części przedmiotu zamówienia, których sposób 

wykonania lub jakość zostały zakwestionowane przez przedstawicieli Zamawiającego w 

trakcie sprawdzenia. 26. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest 

zwrócić na koszt Wykonawcy materiały bądź sprzęt fotograficzny będące przedmiotem 

reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 27. Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową. 28. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności 

jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i Formularzach rzeczowym i cenowym. 29. 

Oferty częściowe nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 

SIWZ zostaną odrzucone. 30. Zamówienie dofinansowane jest z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego”, Projekt: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców  

 

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

30231300-0 

48700000-5 

30236000-2 

51000000-9 

 

 

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:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi poza cenowe 

kryterium oceny ofert.  

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: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Dla części I zamówienia: a) wykonawca winien posiadać środki 

finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości 

minimum 30 000 zł. Dla części II zamówienia: a) wykonawca winien posiadać środki 

finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości 

minimum 30 000 zł.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) Wykonawca winien wykonać zadanie odpowiadające swoim 

rodzajem tj.: Dla części I zamówienia: - 1 dostawę sprzętu komputerowego o wartości 

minimum 30 000 zł brutto. Dla części II zamówienia: - 1 dostawę sprzętu komputerowego o 

wartości minimum 30 000 zł brutto.  

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: 

Nie  

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)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:  
) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym 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; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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; 4) 

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; 5) 

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; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia 

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716); 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1: 1) ppkt 1 – 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; 2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem 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. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 

w pkt. 1 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu. 4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których 

mowa w pkt 1-5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. W celu zweryfikowania czy 

wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z Nr 50, poz. 331 ze zm.), wykonawca w 

terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada: 1) Oświadczenie wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

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:  
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o 

ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, wykonawca na wezwanie 

zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamawiający nie żąda żadnych 

dokumentów w tym zakresie. 5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1) informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 6. W celu potwierdzenia spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1) 

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub usługi 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 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  



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)  
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – 

wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) formularz cenowy – załącznik nr 2- 

wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 3) formularz rzeczowy – załącznik nr 3 - 

wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 4) parafowany wzór umowy; 2. Wykonawca wraz 

z ofertą winien załączyć: 1) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

– wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie 

wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw 

do wykluczenia; 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4) 

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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:  

Nie  

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 dostawy 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:  

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 2. Dopuszczalne 

są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu 

przedmiotu zamówienia: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia 

stosownie do postanowień ust. 2 pkt 2), b) ze względu na wprowadzenie nowych przepisów 

bezpośrednio dotyczących przedmiotu zamówienia– z jednoczesnym zmniejszeniem 

wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 2); 2) zmiana wysokości wynagrodzenia 

określonego w §5 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 

przy czym w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 – ustalenie zmiany wysokości 

wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy; 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie 

nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego 

wykonanie dostaw w określonym pierwotnie terminie, c) konieczności zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie 



Zamawiającego, d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane 

przez lub dające się przypisać Zamawiającemu i personelowi Zamawiającego. 3. Zmiany 

umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad pkt 1) – 

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 2) ad pkt. 2) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3) ad pkt. 3):  lit. a) – w zakresie 

uzasadnionego interesu Zamawiającego,  lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  lit. c) – o czas proporcjonalny do 

zmniejszonego zakresu,  lit. d) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych 

przy lit. ed). 4. W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt został 

wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku 

polskim (potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego na 

rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego 

sprzętu pod warunkiem, iż parametry techniczne nie są gorsze (identyczne lub lepsze) od 

pierwotnie zaoferowanych, a cena pozostaje bez zmian 5. Zmiany umowy dokonywanej na 

podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3), 4), 50 i 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 6. Oprócz 

przypadku określonego w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 

1 może ulec zmianie w zakresie zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT: 1) jeżeli 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług 

objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego – dotyczy to części wynagrodzenia dostawy, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano, 2) jeżeli na podstawie art.83 ust.1.pkt 26 ustawy z dnia 

11.03.2014r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 

z późniejszymi zmianami), Zamawiający uzyska objęcie niniejszej dostawy 0 % stawką 

podatku VAT. 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w 

formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

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: 2019-09-23, godzina: 14:00,  

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  

> pln  

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: Tak  



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 Tak  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

 Część I zamówienia – dostawa zakup wraz z instalacją i uruchomienie 

sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

antywirusowym na potrzeby projektu „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców” dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w 

Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola. 

1) 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:Część I zamówienia – dostawa zakup wraz z instalacją i uruchomienie sprzętu 

komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem antywirusowym na potrzeby projektu 

„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30231300-0, 48700000-5, 30236000-2, 

51000000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-10-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

 Część II zamówienia – dostawa zakup wraz z instalacją i uruchomienie 

sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

antywirusowym na potrzeby projektu „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców” dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w 

Stalowej Woli, ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola 

1) 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:Część II zamówienia – dostawa zakup wraz z instalacją i uruchomienie sprzętu 

komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem antywirusowym na potrzeby projektu 

„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30231300-0, 48700000-5, 30236000-2, 

51000000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-10-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


