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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326929-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Pomoce dydaktyczne
2017/S 158-326929

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.um.bip.legnica.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8, pokój nr 208
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Widurska, Violetta Piwońska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.legnica.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.um.bip.legnica.eu
www.um.bip.legnica.eu
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.legnica.eu
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”.

II.1.2) Główny kod CPV
39162100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych
w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica w 3 częściach:
Część 1 – wyposażenie pracowni chemicznych – 5 pracowni, w tym jedna dostosowana dla osób
niepełnosprawnych,
Część 2- wyposażenie pracowni geograficznych – 6 pracowni, w tym jedna dostosowana dla osób
niepełnosprawnych,
Część 3 – wyposażenie pracowni komputerowych – 9 pracowni w tym 3 pracownie dostosowana dla osób
niepełnosprawnych,

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – wyposażenie pracowni chemicznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000
39162100
38437000
44619000
18424300
38000000
31660000
14711000
14782000
14714000
14783000
14781000
14721000
14712000
14713000
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14731000
24311800
24327200
24311700
24210000
24212500
24311520
24311470
24311411
24411000
24323210
24323000
14400000
24312122
24312120
24313100
24313310
24313300
24314100
15994200
24313400
38416000
24322220
24964000
33141540
15622110
15622310
15620000
09221200
09132000
24311120
30213100
32342412
38652100
32322000
18142000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyposażenie pracowni chemicznych – 5 pracowni, w tym 1 pracownia dostosowana dla osób
niepełnosprawnych Szczegółowy zakres zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 zawierającym załączniki nr
od 1 do 3a Rozdział 2 SIWZ oraz projektem umowy – Rozdział 3 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Dz.U./S S158
19/08/2017
326929-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

19/08/2017 S158
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 8

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2017
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: RPDS.07.01.01-02-0057/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – wyposażenie pracowni geograficznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
32322000
38111100
39162000
39162100
39298600
22114300
48000000
22114200
38552000
48931000
38112100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyposażenie pracowni geograficznych – 6 pracowni, w tym 1 pracownia dostosowana dla osób
niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 zawierającym załączniki nr
od 1 do 3a -Rozdział 2 SIWZ oraz projektem umowy – Rozdział 3 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2017
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: RPDS.07.01.01-02-0057/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – wyposażenie pracowni komputerowych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
39134000
30232000
30232100
38651000
32322000
48000000
48820000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyposażenie pracowni komputerowych – 9 pracowni, w tym 3 pracownie dostosowane dla osób
niepełnosprawnych Szczegółowy zakres zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 zawierającym załączniki nr
od 1 do 3a Rozdział 2 SIWZ oraz projektem umowy – Rozdział 3 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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: RPDS.07.01.01-02-0057/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał/li dostawy związane z przedmiotem zamówienia tj.:
a) dla części 1 – min. 2 dostawy pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół o wartości min. 100 000 PLN –
każda dostawa;
b) dla części 2 – min. 2 dostawy pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół
o wartości min. 100 000 PLN – każda dostawa;
c) dla części 3 – min. 2 dostawy komputerów przenośnych
o wartości min. 100 000 PLN – każda dostawa.
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane lub są wykonywane wg wzoru – załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz,
oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. – referencje
lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy uwaga: Jeżeli Wykonawca załączy do oferty referencje lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane potwierdzające, że wykonał lub wykonuje dostawy pomocy naukowych i dydaktycznych o wartości
odpowiadającej wartości dla kilku części to Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wymaganego
doświadczenia zawodowego przez Wykonawcę dla wskazanych przez Wykonawcę tych kilku części.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 29/09/2017
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 9, 59-220 Legnica.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wadium w wysokości:
— dla części nr 1 – 1 500 PLN – jeden tysiąc pięćset złotych
— dla części nr 2 – 1 400 PLN – jeden tysiąc czterysta złotych
— dla części nr 3 – 6 000 PLN – sześć tysięcy złotych
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część-zadanie, na którą składa ofertę.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
8 900 PLN
2. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy Pzp tj. najpierw dokona oceny
oferta następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zmawiającego w terminie nie krótszym
niż 10 dni zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty określone pkt VI.A.4. – „Instrukcji dla
Wykonawców” Rozdział 2 SIWZ.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu:
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1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 2 „JEDZ – wyposażenie pracowni do nauki
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych” do Rozdział Nr 2 SIWZ,
2) Formularz oferty wg załączonego wzoru – Rozdział Nr 1 SIWZ,
3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących oferty,
4) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie,
5) Wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział Nr 3 SIWZ.
6) Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom- wg załącznika nr 3 do do Rozdział Nr 2 SIWZ.
7) wykaz cen – dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę.
8) warunki zmian umowy – wg załącznika nr 6 do do Rozdział Nr 2 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2017

mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

