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

www.bialobrzegi.pl 

 

Białobrzegi: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach pr ojektu - Siła 

drzemie w indywidualizacji  

Numer ogłoszenia: 187305 - 2013; data zamieszczenia : 16.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Białobrzegach , 

plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 48 613 45 76, faks 48 6134745. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bialobrzegi.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup pomocy dydaktycznych w ramach 

projektu - Siła drzemie w indywidualizacji. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje 

zakup materiałów dydaktycznych i naukowych oraz sprzętu do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: 

zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 

dysleksji; zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami 

postawy; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem nazw produktów, wymaganej ilości, 

parametrów, zawiera Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. W specyfikacji asortymentu (Załącznik nr 6) 

mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla 

producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadać będą 

co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame 

tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
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standardów. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia opis (np. kartę katalogową, zdjęcia). Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 

stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie 

atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla dostarczanego 

asortymentu) gwarancji (okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta lub korzystniejszy). Okres 

gwarancji wraz z opisem oferowanego asortymentu Dostawca określi w kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 

do specyfikacji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczony asortyment gwarancje 

producentów. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu 

odbioru przedmiotu zamówienia. Dokument ten winien określić warunki serwisowania gwarancyjnego, 

pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i 

usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego. Wszystkie pomoce 

dydaktyczne, naukowe oraz sprzęt, których wykaz zawiera załącznik nr 6 do siwz należy zapakować 

oddzielnie dla każdej szkoły. Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w 

szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje 

konserwacji, gwarancje, atesty. Zamówienie obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji projektu dla n/w szkół: 1). Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej 2). Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.20.00-5, 30.21.31.00-6, 39.16.21.00-6, 

48.00.00.00-8, 37.44.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 20. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Nie wymagane. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
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prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy i spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy 

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy 

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełni. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy 

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
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6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

� próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;  

� zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania 

jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;  

� inne dokumenty  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: 1) W przypadkach 

przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2) Zmiany 

przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę 3) Zmiany 

umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) 

Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron 

umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, b) 

jeżeli zaistnieje okoliczność leżąca po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowana sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, lub okolicznościami które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy - zmianie może ulec zakres rzeczowy 

przedmiotu niniejszej mowy, bądź termin jej realizacji. c) jeżeli zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia 

w momencie zawarcia niniejszej umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna 

ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania niniejszej 

umowy, zmianie może ulec zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy, bądź termin jej realizacji. d) w 

przypadku przedłużenia terminu lub poprawienia warunków gwarancji określonych w niniejszej umowie - 

zmianie może ulec termin bądź warunki gwarancji, e) zmiana terminu wykonania niniejszej umowy w 

przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z umowy o dofinansowanie między Zamawiającym a 

jednostką udzielająca dofinansowania f) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu 

umowy zaakceptował Zamawiający, g) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku 

zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek 

VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania 

umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki 

podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT 5) 

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów 

zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania dostawy. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) 

mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem, któreś z niżej wymienionych okoliczności: 

a) obniżenie kosztu wykonania dostawy (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana obowiązujących 

przepisów, c) siła wyższa i inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności, d). zmiany korzystne dla 

zamawiającego. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy 

w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony 

lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bialobrzegi.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejsko-Gminny Zespół 

Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 

pokój nr 51. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.09.2013 

godzina 09:30, miejsce: Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty w Białobrzegach 

26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, pokój nr 51. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Przedmiotem zamówienia jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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