Ogłoszenie nr 521475-N-2018 z dnia 2018-02-21 r.
Gmina Słubice: Przetarg nieograniczony pn. Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku
przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy:
wyposażenie laboratoriów w pomoce dydaktyczne
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.: „Gmina Słubice miejscem kształcenia ,,ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej
edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy” realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz Regulamin Konkursu Nr RPLB.09.03.01IZ.00-08-K01/15 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9
Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty
realizowane poza formułą ZIT)
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
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
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: Gmina Słubice, krajowy numer identyfikacyjny 21096679200000,
ul. ul. Akademicka 1 , 69100 Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 372 000, email przetargi@slubice.pl, faks 957 582 880.
Adres strony internetowej (URL): www.slubice.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: 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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.slubice.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:
W wersji pisemnej
Adres:
Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, sekretariat burmistrza, pokój nr 118
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: Przetarg nieograniczony pn.
Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji
dostosowanej do potrzeb rynku pracy: wyposażenie laboratoriów w pomoce dydaktyczne
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018.PG
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 wyposażenie laboratoriów
edukacyjnych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Gmina Słubice miejscem
kształcenia ,,ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb
rynku pracy” 2. Dostawy, do których odnosi się niniejsze zamówienie zlokalizowane są w
placówkach edukacyjnych Gminy Słubice: • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Słubicach (SP1), ul. Wojska Polskiego 1, 69-100 Słubice • Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Tadeusza Kościuszki w Słubicach (SP2), ul. Wojska Polskiego 38, 69-100 Słubice • Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach (SP3), ul. Kilińskiego 8, 69-100
Słubice • Szkoła Podstawowa w Golicach (SPG), ul. Słubicka 1, Golice, 69-100 Słubice, •

Gimnazjum nr 1 im. Hm. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach (G1), ul. Wojska Polskiego 1,
69-100 Słubice • Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach (G2), ul. Wojska
Polskiego 38, 69-100 Słubice. Pracownie objęte projektem są rozmieszczone w ww.
poszczególnych placówkach edukacyjnych Gminy Słubice według poniższego zestawienia: a)
Szkoła podstawowa nr 1: -Laboratorium matematyczne, sala nr 77 – 1 szt. -Laboratorium
przyrodnicze, sala nr 75 – 1 szt. -Laboratorium informatyczne, sala nr 131 – 1 szt. Laboratorium do języków obcych, sala nr 78 – 1 szt. b) Szkoła podstawowa nr 2: Laboratorium matematyczne, sala nr 15 – 1 szt. -Laboratorium przyrodnicze, sala nr 2 – 1 szt.
-Laboratorium informatyczne, sala nr 00 – 1 szt. -Laboratorium do języków obcych, sala nr
18 – 1 szt. c) Szkoła podstawowa nr 3: -Laboratorium matematyczne, sala nr 9 – 1 szt. Laboratorium przyrodnicze, sala nr 5 – 1 szt. -Laboratorium informatyczne, sala nr 17 – 1 szt.
-Laboratorium do języków obcych, sala nr 6 – 1 szt. d) Szkoła podstawowa w Golicach: Laboratorium matematyczne, sala nr 9 – 1 szt. -Laboratorium przyrodnicze, sala nr 5 – 1 szt. Laboratorium informatyczne, sala nr 17 – 1 szt. -Laboratorium do języków obcych, sala nr 6 –
1 szt. e) Gimnazjum nr 1: -Laboratoria matematyczne, sale nr 70, 71, 72 – 3 szt. Laboratorium informatyczne, sala nr 31 – 1 szt. -Laboratorium biologiczne, sala nr 41 – 1 szt.
-Laboratorium chemiczne, sala nr 39 – 1 szt. -Laboratorium fizyczne, sala nr 29 – 1 szt. Laboratoria do języków obcych, sale nr 47, 62, 68, 69 – 4 szt. f) Gimnazjum nr 2: Laboratorium matematyczne, sala nr 19 – 1 szt. -Laboratorium biologiczne, sala nr 10 – 1 szt.
-Laboratorium chemiczne, sala nr 10 – 1szt. -Laboratorium fizyczne, sala nr 11 – 1 szt. Laboratorium do języków obcych, sala nr 13 – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa niniejsza Instrukcja dla Wykonawców (IDW) oraz Opis Przedmiotu
Zamówienia – OPZ: Część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - zamieszczone w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.slubice.pl/ zakładka:
„Zamówienia publiczne”, stanowiące integralną część SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
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: 16
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

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: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie 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:
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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)
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
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 brutto
60,00
Warunki gwarancji 30,00

Termin dostawy

10,00

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. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. 2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy możliwe
jest tylko w granicach określonych w art. 144 obowiązującej ustawy Prawo zamówień
publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian w
umowie: 1) w przypadku, gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie w
międzyczasie wycofany/przewidziany do wycofania ze sprzedaży/produkcji albo zostanie
uznany przez producenta za przestarzały, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany
urządzeń lub oprogramowania wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wersję o
parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez
Zamawiającego. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej,
terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ.
Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej
umowy został wycofany/przewidziany do wycofania ze sprzedaży/produkcji lub uznany przez
producenta za przestarzały, jednocześnie proponując zmiany; 2) w przypadku, gdy w trakcie
rozstrzygania postępowania/realizacji umowy zaistnieje konieczność zastosowania
mechanizmu odwróconego obciążenia VAT – w stosunku do towarów, których będzie
dotyczył mechanizm odwróconego obciążenia VAT - Wykonawca będzie wystawiał faktury
w wysokości netto, a Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość VAT, który uiszczał
będzie Zamawiający na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług; zmiana ta
nie wymaga zmiany umowy (jeżeli dotyczy); 3) dopuszcza się wprowadzenie zmian części /
zakresów przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą
podwykonawców, w tym również poprzez realizacji za pomocą podwykonawców części
zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W
przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców
nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują zapisy § 9 umowy; zmiana nie może
spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego
wykonawcy Wynagrodzenia. 4) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji
części zamówienia, mimo że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek
części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o
wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę

obowiązują zapisy § 9 umowy; zmiana nie może spowodować zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy Wynagrodzenia, 5) w przypadku,
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany umowy
pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie mogą spowodować
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy
Wynagrodzenia. 4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących
powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do
dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 5.
Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych podlegają unieważnieniu. W miejsce unieważnionych postanowień
wchodzą postanowienia w pierwotnym brzmieniu.
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: 2018-03-01, godzina: 11:00,
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
> język 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 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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Chemia
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:Roztwory chemiczne Fenoloftaleina, roztwór Płyn Lugola Woda wapienna

Zestaw do destylacji Zestaw odczynników Kolorowe ciecze Paski wskaźnikowe Termometr
szklany Bibuła filtracyjna, krążki Jodyna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Fizyka
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:Generator Van de Graaffa Maszyna Wimshursta Zestaw do nauki o
elektryczności Maszyna do mieszania barw Zestaw 14 bloków różnych materiałów Dysk
optyczny z akcesoriami Zestaw magnesów Przyrząd do rozszczepiania światła
Rozszerzalność cieczy Wahadło matematyczne Bloki metali Przyrząd do demonstracji
przewodności cieplnej metali Magnesy podkowiaste Waga szkolna 500g Pałeczki
elektrostatyczne Płytki typy metali Kula Pascala Bimetal z rękojeścią Półkule magdeburskie
Pryzmat szklany Opiłki w solniczce
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00

warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Laboratoria i materiały szkolne
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:Dygestorium Laboratorium Zestaw stolikowy kredek w drewnianej oprawie
Fartuch Biały Laboratoryjny Papier kolorowy Apteczka pierwszej pomocy Rękawice
chemoodporne Balony kolorowe Klej Komplet markerów Papier ksero okulary ochronne z
otworami wentylacyjnymi Szary papier pakowy Karteczki samoprzylepne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39180000-7, 35113400-3, 39162100-6, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Matematyka
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:Zestaw 10 wielkich brył transparentnych Ułamki magnetyczne z sortownikiem
Zestaw różnych przyrządów do mierzenia Zestaw 10 brył transparentnych z wysokościami
Domino ułamkowe arytmetyczne dodawanie Domino ułamkowe arytmetyczne odejmowanie
System dziesiętny - karty liczbowe do 10.000 Banknoty, monety edukacyjne Zestaw 8 brył
2w1 rozkładanych Zestawy do wizualizacji Zestaw 10 kolorowych brył Wieże ułamkowe ekwiwalentne Zestaw 250 klocków figur Zestaw 6 otwartych nieregularnych brył do
porównywania objętości (1 litr) Lustra płaskie, bezpieczne Dynamometr Klepsydra Tangram
magnetyczny Tangram – łamigłówka transparentna Przyrządy tablicowe magnetyczne
Przyrządy tablicowe Wskaźnik Wzornik hiperbola Wzornik paraboli z sinusoidą Wzornik
tangens Wzornik parabola sin(a)

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162200-7, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Elektronika
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:Kalkulatory w pojemniku Waga elektroniczna z zasilaczem Waga elektroniczna
dydaktyczna Waga wisząca Waga dydaktyczna z odważnikami Waga szkolna 500g
Wirownica do demonstracji brył obrotowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38310000-1, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Modele
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:Rozwój prenatalny człowieka Pakiet nauczycielski ATOM i MOLEKUŁY
Szkielet człowieka Układ krążenia Przekrój miednicy kobiety Model oka Zestaw tablic
dydaktycznych fizyka Plansza tkanki roślinne Model strukturalny liścia Energia odnawialna
wody-wiatru-Słońca Model komórki zwierzęcej Model silnika benzynowego Model
elastyczny kręgosłupa ludzkiego model silnika diesla Model-przekrój łodygi rośliny
dwuliściennej Układ pokarmowy człowieka Model serca ludzkiego Tablica magnetyczna
natura Model czaszki Model blokowy skóry ludzkiej zdrowej i z oparzeniami Korpus
człowieka Model serca i płuc z otoczeniem Administracyjna mapa Polski Mapa
fizyczna/polityczna Europy Plansza ścienna narządy zmysłów Mapa fizyczna/polityczna
Świata Mapa Polski w Europie i Świecie Stojak do przechowywania wszystkich
dostarczonych map Model ryby preparowanej Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki Model
żaby preparowanej Model DNA Plansze dydaktyczne Model komórki roślinnej Model
działania silnika prądu stałego i zmiennego Model działania silnika prądu stałego Mapy
klimatyczne świata Nakładka ścieralna - układ współrzędnych Nakładka tablicowa
magnetyczna kratka Obieg wody w przyrodzie – model-symulator Oś liczbowa –
suchościeralne nakładki magnetyczne Kiełkowanie nasion rośliny dwuliściennej Kiełkowanie
nasiona rośliny jednoliściennej – model reliefowy Przekrój miednicy mężczyzny Globus
podświetlony Model mózgu ludzkiego z zaznaczonymi płatami Plansza układ okresowy
Model stawu, z przekrojem – kolanowy Model stawu, z przekrojem – łokciowy Model mózgu
ludzkiego Plansza szkło laboratoryjne Bezkręgowe organizmy Budowa człowieka, organy i
tkanki Komórki i tkanki zwierzęce Świat roślin dwuliściennych Świat roślin jednoliściennych
Model ucha ludzkiego Plansze ścienne (język angielski) Plansze ścienne (język niemiecki)
Bakterie Gady i ptaki Komórki roślinne Pasożyty zwierzęce Rozmnażanie roślin
Rozmnażanie zwierząt Ryby i płazy Tkanki człowieka zdrowe Generator ręczny Okazy
zatopione w tworzywie Plansza budowa materii Model DNA (a) Plansza - bakterie i wirusy
Plansza pasożyty człowieka Atlas Globus Mapa ścienna Świata drogowo - polityczna Plansza
ucho człowieka Plansza oko człowieka Mapa topograficzna Słubic (i Frankfurtu) - plan miast
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162200-7, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
cena brutto
60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7 Nazwa: Pakiety chemiczne
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:Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie Pakiet do badania zawartości
azotanów w wodzie i glebie Pakiet - zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie Pakiet do
badania zasadowości wód Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie Pakiet do badania
zawartości azotanów w wodzie Pakiet do oznaczania twardości ogólnej wody Pakiet do
badania zawartości dwutlenku węgla w wodzie Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie
Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 39162100-6, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8 Nazwa: Oprogramowanie i gry
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:Plansze interaktywne z biologii Plansze interaktywne z chemii Plansze
interaktywne fizyka Zestaw interaktywnych platform do nauki matematyki Gra podłogowa alfabet angielski Oprogramowanie do intensywnego kursu języka niemieckiego
Oprogramowanie do kursu języka angielskiego Fiszki do nauki języka angielskiego Atom i
cząsteczka Chemia, a żywność Chemiczne memory węgiel i jego związki Substancje
chemiczne i ich właściwości Sole Węglowodory i pochodne węglowodorów Fiszki do nauki
języka niemieckiego Kostki-zachęty do wypowiedzi w języku angielskim Kostki-zachęty (s)
do opowiadania w języku angielskim Alfabet zwierząt Liczby, kolory i kształty Owoce i
warzywa Zawody Pojazdy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9

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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9 Nazwa: Zestawy i obserwacje
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:Zestaw do prezentacji obwodu elektrycznego Zestaw do opracowywania
magnetycznych doświadczeń Zestaw magnetyczny Zestaw zabawek magnetycznych
Kamertony Lornetki Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego Obserwatorium z lupą
Wyznaczanie środka ciężkości Wózek do zderzeń Kompas zamykany Magnes w kształcie
podkowy Lupa typ I Wielokrążki Lupa typ II Klosz próżniowy Akwarium Termometr
Pudełko z sitkiem Pierścień Gravesandego Przemiana energii Kołyska Newtona
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10 Nazwa: Szkło i laboratorium
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:Stojak nad palnik Szalka Petriego Bagietka szklana Cylinder miarowy, 100 ml
Cylinder miarowy, 50 ml cylinder miarowy 250 ml cylinder miarowy 50 ml Czasza grzejna
Gruszka gumowa Zestaw szkła Kolba miarowa 250 ml Kolba miarowa 500 ml Kolba
okrągłodenna 100 ml Kolba stożkowa Lejek Łapa do probówek metalowa Łyżeczka do spalań
z kołnierzem Łyżeczki jednorazowe Łyżko-szpatułka Małe szklanki Moździerz szorstki z
tłuczkiem Okulary ochronne podstawowe Palnik alkoholowy Parownica porcelanowa Pęseta
metalowa Pipeta Pasteura Pipeta wielomiarowa Płytka porcelanowa Pojemnik na odpady
laboratoryjne Probówka szklana I Probówka szklana II Stojak do probówek Suszarka
laboratoryjna Szalka Petriego Szczotka do probówek Szczypce laboratoryjne Szkiełko
zegarkowe Szpatułka dwustronna Świeczki Taca laboratoryjna wykonana Tacki do
doświadczeń Trójnóg laboratoryjny okrągły Tryskawka Tygiel porcelanowy Wózek do
dowozu sprzętu i odczynników Wstrząsarka Zaciskacz Mohra Zakraplacz szklany Zasada
sodowa, Zlewka szklana miarowa Zlewka szklana miarowa Zlewka szklana miarowa Zlewka
miarowa Zlewka miarowa Strzykawka Strzykawka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11 Nazwa: Urządzenia
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:Mikroskop optyczny z zestawem do badań Kompasy Woltomierz szkolny
Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych

Bateria aa Bateria aaa Bateria 9V Wiatromierz Ładowarka Czajnik elektryczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38634000-8, 39162110-9
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: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
60,00
warunki gwarancji 30,00
termin wykonania 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

