
Ogłoszenie nr 513048-N-2020 z dnia 2020-02-14 r. 

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza: Dostawa sprzętu TIK dla szkół objętych 

wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji 

szkół powiatu węgrowskiego 

 

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  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i 

przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  

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: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie na mocy 

uchwały Zarządu Powiatu Węgrowskiego wyznaczone zostało do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizację 

projektu pn. SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu 

węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, 

Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), na potrzeby 

następujących jednostek organizacyjnych: 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Węgrowie 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w 

Węgrowie 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku  

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: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, krajowy numer 

identyfikacyjny 25864900000000, ul. ul. Mickiewicza  3 , 07-100  Węgrów, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 924 424, e-mail lo_weg@poczta.onet.pl, faks 

257 924 424.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiatwegrowski.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

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  

www.powiatwegrowski.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.powiatwegrowski.pl  

 

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:  

pisemnie, osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera lub operatora pocztowego  

Adres:  

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, ul. Mickiewicza 3, 07-100 

Węgrów (sekretariat)  

 

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 sprzętu TIK dla szkół 

objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju 

edukacji szkół powiatu węgrowskiego  

Numer referencyjny: ILO.P.22/2/20  

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: 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TIK dla 



szkół objętych wsparciem w ramach projektu pn. SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie 

rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/1 tj.: a) I Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie b) Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie/ II LO w Węgrowie c) 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku 3. Wszystkie elementy zestawów 

komputerowych, drukarek, komputerów przenośnych, akcesoriów komputerowych, itp. 

muszą być fabrycznie nowe (nie używane). 4. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie 

okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 5. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 6. Sprzęt ma 

być dostarczony do siedziby Zamawiającego i uruchomiony w miejscu wskazanym przez 

użytkownika. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz 

zastosowanych podzespołów. 8. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano 

oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z 

oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją. 9. Przyjęte typy materiałów i 

urządzeń (wskazane w załączniku do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu 

opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 

materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien 

określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać 

parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 10. W 

miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. 11. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do 

opisanego w załączniku do umowy, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie 

funkcjonalności opisanych w załączniku do umowy, które muszą być na poziomie nie 

niższym od wskazanych przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić wraz z ofertą wykaz oferowanych produktów równoważnych. Wykaz musi 

zawierać numer części zamówienia i numer pozycji z załącznika do umowy oraz nazwę 

przedmiotu zamówienia, którego dotyczy równoważność. Wykonawca powinien podać nazwę 

oraz szczegółowy opis produktu równoważnego oraz informacje takie jak np.: numer 

katalogowy, producenta, nazwę handlową, z których w sposób niebudzący wątpliwości 

zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry, niż 

określony przez zamawiającego. 12. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu przekazania 

przez Zamawiającego. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w OPZ 

(załącznik nr 1 do SIWZ). 14. Wymienione sprzęty powinny być fabrycznie nowe, 

nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą 

posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające 

oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 15. Koszt dostawy należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić 

odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 16. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w 

ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: 

a) dostawę sprzętu, konfigurację i uruchomienie w pracowniach przedmiotowych w I Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów; 

b) dostawę sprzętu, konfigurację i uruchomienie w pracowniach przedmiotowych w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów; c) 

dostawę sprzętu, konfigurację i uruchomienie w pracowniach przedmiotowych w 



Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku, Jaworek 32,07-111 Wierzbno. 17. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta, którego oferta uzyskała 

najwyższą punktację, do okazania, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wybranych 

elementów zaoferowanego sprzętu i oprogramowania, w celu sprawdzenia ich zgodności z 

wymaganiami określonymi w SIWZ. Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania z co 

najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym 

czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji), wskazanych elementów sprzętu i oprogramowania, 

uznane będzie jako negatywny wynik okazania, tj. niepotwierdzenie przez Wykonawcę 

wymagań określonych przez Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych. 1. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część. Zamawiający nie 

wprowadza ograniczenia dot. maksymalnej ilości części na które Wykonawca może złożyć 

ofertę. 2. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (3 części) należy 

traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie 

postanowienia znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty 

częściowej. Część 1: I LO Węgrów Część 2: II LO Węgrów Część 3: MOW Jaworek  

 

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

32322000-6 

30237280-5 

30213100-6 

32420000-3 

30232100-5 

48000000-8 

48820000-2 

32424000-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 30  



lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
30 

  
 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  

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)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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:  

 

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. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw 

albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4 Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca składa oświadczenia 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. Oferta musi zawierać: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ); 2) wypełniony formularz asortymentowo - 

cenowy zał. nr 2 a-c odpowiednio dla części na którą oferent składa ofertę (ze wskazaniem 

cen, modelu/typu/nazw urządzeń, podaniem strony internetowej, z której Zamawiający może 

samodzielnie pobrać specyfikację techniczną danego urządzenia lub przedłożyć wyciąg 

instrukcji obsługi zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia). 3) 

oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 3 do SIWZ); 4) 

oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ); 

5) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów 

rejestrowych); 6) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 7) zobowiązania 

podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli 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:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin płatności faktury 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. Kupujący przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej: a) terminu realizacji 

zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: w razie 

konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego 

życiu lub zdrowiu ludzi; działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie 

sprzętu, zasilania itp.; b) ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu umowy z 

przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) zmiana 

ustawowej stawki podatku VAT. 2. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany Sprzętu na 

równoważny lub o lepszych parametrach, w przypadku gdy sprzęt został wycofany z 

produkcji. Każda taka zmiana wymaga wcześniejszej pisemnej akceptacji Kupującego. 3. 

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest 

sporządzenie podpisanego przez Sprzedawcę i Kupującego Protokołu konieczności 

określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 

wymienionych w ust. 1 lit. a) i b). Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 

zmieniającego niniejszą umowę.  

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: 2020-02-24, godzina: 10:00,  

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

Klauzula informacyjna RODO – zamówienia publiczne Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej 

„RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum 



Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 3 tel. 25 792 44,24, 

e-mail : lo_weg@poczta.onet.pl 2) na mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO administrator powołał 

Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje strefę przetwarzania 

danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl 

; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 5) Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania 

przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada 

Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych 1); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO 2); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku 

z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1) Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 2) 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  I LO Węgrów 

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:Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę sprzętu typu: 1. przenośny komputer 

dla ucznia wraz z systemem operacyjnym – 15 szt. 2. przenośny komputer dla ucznia wraz z 

systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym – 15 szt. 3. przenośny komputer 

dla nauczyciela wraz z systemem operacyjnym – 2 szt. 4. oprogramowanie biurowe – 17 szt.; 

5. urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 6. oprogramowanie antywirusowe – pakiet 100 

stanowisk – 1 szt. 7. oprogramowanie do zarządzania pracownią – 32 szt. 8. punkt dostępowy 

do sieci wifi – 3 szt. 9. serwer NAS – 1 szt. 10. zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. 11. zestaw 

interaktywny (tablica + głośnik + okablowanie) – 2 szt. 12. projektor do zestawu 



interaktywnego – 1 szt. 13. drukarka 3D – 1 szt. 14. regulowany statyw jezdny do monitora 

interaktywnego – 1 szt.; 15. wózek na 16 laptopów z funkcja łądowania – 2 szt. 16. kontroler 

WLAN do zarządzania siecią bezprzewodową do 15 punktów dostępowych wraz z licencją 

(jeśli wymagana) – 1 szt. 17. instalacja i konfiguracja UTM wraz z dwoma punktami 

dostępowymi – 1 kpl 18. sprzętowa zapora sieciowa firewall UTM do obsługi 50 

użytkowników wraz z licencją na 12 miesięcy – 1 szt. 19. licencja na kolejne 12 miesięcy do 

UTM – 1 szt. 20. przełącznik, switch zarządzalny – 1 szt. 21. kabel sieciowy 305 m. – 2 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32322000-6, 30237280-5, 30213100-6, 

32420000-3, 30232100-5, 48000000-8, 48820000-2, 32424000-1 

 

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: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin płatności faktury 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  2 Nazwa:  II LO Węgrów 

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:Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę sprzętu typu: 1. przenośny komputer 

dla ucznia wraz z systemem operacyjnym – 15 szt. 2. przenośny komputer dla nauczyciela 

wraz z systemem operacyjnym – 1 szt. 3. oprogramowanie biurowe – 16 szt. 4. urządzenie 

wielofunkcyjne – 1 szt.; 5. serwer NAS – 1 szt.; 6. zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.; 7. 

sprzętowa zapora sieciowa firewall UTM do obsługi 25 użytkowników wraz z licencją na 12 

miesięcy – 1 szt.; 8. licencja na kolejne 12 miesięcy do UTM – 1 szt. 9. router z 

zabezpieczeniami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań IPS – 2 szt.; 10. drukarka 

3D – 1 szt. 11. dron zadaniowy 4 wirnikowy z wbudowaną kamerą – 1 szt.; 12. 

oprogramowanie zabezpieczające przed niebezpiecznymi treściami – 16 szt. 13. 

oprogramowanie antykradzieżowe – 16 szt. 14. projektor ultrakrótkoogniskowy – 1 szt.; 15. 

monitor interaktywny – 1 szt.; 16. wózek na 16 laptopów z funkcją ładowania – 1 szt.; 17. 

kontroler WLAN do zarządzania siecią bezprzewodową do 15 punktów dostępowych wraz z 

licencją (jeśli wymagana) – 1 szt. 18. kabel sieciowy 305 m. – 1 szt.; 19. tablet – 8 szt.; 20. 

klocki do budowania robotów dla uczniów – 8 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32322000-6, 30237280-5, 30213100-6, 

32420000-3, 30232100-5, 48000000-8, 48820000-2, 32424000-1 



 

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: 30 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin płatności faktury 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  3 Nazwa:  MOW Jaworek 

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:Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę sprzętu typu: 1. przenośny komputer 

dla ucznia wraz z systemem operacyjnym – 16 szt.; 2. przenośny komputer dla nauczyciela 

wraz z systemem operacyjnym – 1 szt. 3. oprogramowanie biurowe – 17 szt.; 4. urządzenie 

wielofunkcyjne, sieciowe, kolor, A4 – 1 szt. 5. oprogramowanie antywirusowe – pakiet 100 

licencji – 1 szt. 6. oprogramowanie do zarządzania pracownią – 17 szt. 7. punkt dostępowy do 

sieci wifi – 2 szt. 8. serwer NAS 2X1TB – 1 szt. 9. zasilacz awaryjny UPS – 2 szt. 10. 

sprzętowa zapora sieciowa firewall UTM do obsługi 25 użytkowników wraz z licencją na 12 

miesiące – 1 szt. 11. licencja na kolejne 12 miesięcy do UTM – 1 szt. 12. drukarka 3D – 1 

szt.; 13. projektor ultrakrótkoogniskowy – 1 szt.; 14. monitor interaktywny – 1 szt. 15. statyw 

jezdny do monitor interaktywnego – 1 szt.; 16. wózek na 16 laptopów z funkcją ładowania – 1 

szt.; 17. kontroler WLAN do zarządzania siecią bezprzewodową do 15 punktów dostępowych 

wraz z licencją (jeśli wymagana) – 1 szt. 18. przełącznik, switch zarządzalny – 2 szt.; 19. 

kabel sieciowy 305 m. – 2 szt.; 20. tablet 7 cali – 8 szt.; 21. klocki do budowania robotów – 8 

zestawów 22. wykonanie sieci strukturalnej w pracowni informatycznej – 1 kpl Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32322000-6, 30237280-5, 30213100-6, 

32420000-3, 30232100-5, 48000000-8, 48820000-2, 32424000-1 

 

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: 30 

data rozpoczęcia:  



data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin płatności faktury 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

 


