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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Sanocki
ul.Rynek 1
Sanok
38-500
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Mrugała
Tel.: +48 134652942
E-mail: zp@powiat-sanok.pl
Faks: +48 134652988
Kod NUTS: PL323
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiat-sanok.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.powiat-sanok.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 12 części asortymentowych, w ramach projektu pn.:
„Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego
Numer referencyjny: IN.272.2.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
39162100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 12 części asortymentowych.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 12 części:
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Część I Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne
Część II Wyposażenie, sprzęt, medyczno-dietetyczny
Część III Sprzęt komputerowy, telefoniczny, fiskalny, oprogramowanie
Część IV Meble
Część V Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa
Część VI Urządzenia i akcesoria teleinformatyczne i sieciowe
Część VII Narzędzia pomiarowe, murarskie i tynkarskie
Część VIII Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne
Część IX Podręczniki, atlasy, albumy
Część X Akcesoria fryzjerskie
Część XI Akcesoria, wyposażenie, fotograficzne
Część XII Zestawy chemiczne
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39221000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podgrzewacz do czekolady – 1 szt.
Zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalizacji cukiernictwo artystyczne - 1 zestaw
hokery – 6 szt.
dystrybutor napojów zimnych – 3 szt.
sokowirówka – 1 szt.
Podgrzewacze do potraw – 3 szt.
Czajnik bezprzewodowy – 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wyposażenie, sprzęt, medyczno-dietetyczny
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
waga lekarska – 1 szt.
zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalizacji specjalista ds. dietetyki - 1 zestaw
program komputerowy - kalkulator dietetyczny – 16 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
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Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sprzęt komputerowy, telefoniczny, fiskalny, oprogramowanie
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000
30142000
32000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
zakup i instalacja kasy fiskalnej – 3 szt.
zakup i instalacja aparatu telefonicznego z faksem – 1 szt.
zakup komputera przenośnego z pakietem programów biurowych - 1 szt.
zakup rzutnika multimedialnego – 1 szt.
zakup i instalacja drukarek fiskalnych – 2 szt.
zakup i instalacja drukarek etykiet – 2 szt.
zakup wagi elektronicznej – 1 szt.
zakup czytnika kodów kreskowych – 2 szt.
zakup klucza licencyjnego programu księgowego – 1 szt.
kabel do podłączenia drukarki/kasy – 4 szt.
zakup zestawu komputerowego – 15 zestawów
Zintegrowany pakiet oprogramowania do produkacji wspomaganej komputerowo (CAD/CAM Computer-Adided
Desing/Manufacturing)
płyta główna – 16 szt.
procesor – 16 szt.
pamięć RAM – 16 szt.
karta graficzna – 16 szt.
dysk twardy – 32 szt.
napęd DVD-R – 16 szt.
karta sieciowa – 16 szt.
monitor 22” – 15 szt.
mysz – 16 szt.
klawiatura – 16 szt.
wewnętrzna stacja dokująca – 16 szt.
Serwerowy (sieciowy) system operacyjny, obiektowy, intuicyjny w obsłudze
system operacyjny
switch zarządzalny – 2 szt.
router – 6 szt.
mata antystatyczna – 8 szt.
opaski antystatyczne – 8 szt.
Komputer multimedialny zintegrowany z monitorem – 6 szt.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Meble
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39121100
39113100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
krzesło obrotowe – 17 szt.
stolik / biurko pod komputer – 17 szt.
krzesło-24 szt

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
Stanowisko badawcze do testowania układu przeciwblokującego i przeciwpoślizgowego ABS/ASR – 1 szt.
instalacja elektryczna z komputerem, modułami CAN i kompletem czujników samochodu co najmniej 1,2
benzyna + E255 – 1 szt.
oscyloskop – 1 szt.
Stanowisko demonstracyjne systemu zintegrowanego wielopunktowego wtrysku paliwa sterowanego
komputerem który na podstawie danych z czujników oraz zainstalowanego programu steruje wtryskiem paliwa
(dawką paliwa, czasem wtrysku) oraz zapłonem iskrowym– 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Urządzenia i akcesoria teleinformatyczne i sieciowe
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
Spawarka światłowodowa – 1 szt.
Zestaw do pomiarów jednomodowych – 1 zestaw np. FTK2000
Zestaw narzędzi do złącz światłowodowych – 1 szt.
Mat. edukacyj. - dla instalatorów central .: router ADSL
Mat. edukacyj. - dla instalatorów central .: router DSL
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: konwerter możliwość zamiany sygnału optycznego 1000BASE-SX/LX/
LH na sygnał przewodzony kablem miedzianym 1000Base-T i w odwrotnym kierunku
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: tester sieci LAN
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: Zestaw narzędzi sieciowych
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .:· karta sieciowa
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: Keystone (20x20x32) RJ45
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: patchpanel
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: Puszka pozwalająca na zainstalowanie pary modułów keystone
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: narzędzie uderzeniowe
Mat. edukacyj. dla instalatorów central .: przewód kat.6
Tester okablowania sieciowego
ściągacz izolacji – 8 szt.
zaciskarka RJ-45 – 8 szt.
koncówki, wtyki RJ-45 – 500 szt.
skrętka UTP kat. 6 – 305 m
Szafa wisząca Rack
Szafa wisząca na Acces Point – 5 szt.
szafa rack 19" 6U 450mm – 3 szt.
szafa rack 19" 6U 600mm – 1 szt.
Switch programowalny minimalne parametry 26p SG100-24-EU (24x10/100/1000Mbit 2xSFP) – 4 szt.
Patch Panel Gembird Patch Panel 19'', 1U kat. 6, Ekranowany 24 Port, półka do organizacji kabli – 4 szt.
skrętka FTP KAT 6 EKRANOWANA – 1500 m
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gniazdo natynkowe 1xRJ45 Cat. 6 – 50 szt.
kanał kablowy 32x15 – 150 m
kanał kablowy 40x25 – 150 m
kanał kablowy 90x60 – 50 m
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Narzędzia pomiarowe, murarskie i tynkarskie
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38300000
44512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
zestaw pomocy dydaktycznych/materiałów edukacyjnych - przyrządy pomiarowe - 1 komplet
kielnia do nakładania zaprawy klejowej szerokości 12 cm. – 5 szt.
laser samopoziomujący krzyżowy ze statywem – szt.2
kielnia do nakładania zaprawy klejowej szerokości 6 cm. – 5 szt.
słuchawki ochronne – 8 szt.
piła kabłąkowa 760mm – 3 szt.
kielnia trapezowa ze 130mm. – 10 szt.
poziomnica profesjonalna 400mm. – szt.6
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paca tynkarska 270mm – szt. 25
paca tynkarska 450mm – 10 szt.
kielnia do fugowania szerokości 8 mm – 10 szt.
kielnia do fugowania szerokości 10 mm – 10 szt.
czerpak murarski ocynkowany – szt. 4
paca PCV 270mm. – szt. 5
sznur murarski 100 mb – szt.6
koło bezdętkowe do taczki, wysokość 40 cm. – szt. 3
mieszadło do zapraw z uchwytem SDS ,130mm – szt. 2
pilarka tarczowa1200W – szt.1
szlifierka kątowa 1300W średnica tarczy 250mm – szt. 1
spryskiwacz ciśnieniowy do nakrapiania tynków o pojemności 2 litry – szt.8
kastra prostokątna pojemność 70 litrów. – szt. 10
nakolanniki ochronne – szt. 8
paca nierdzewna "wenecka" – 7szt.
kątownik tynkarski trapezowy 400x400mm –4 szt.
pędzel ławkowiec 170x65 "82" – 11 szt.
wiertło widiowe SDS średnicy 6mm – szt. 10
wiadro budowlane (czarne) 12 litr. – 10 szt.
wiertło widiowe SDS 16x400mm. – 2 szt.
Młotowiertarka - szt. 1
Mieszarka do zapraw – szt. 1
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31680000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
multimetr 1 – 1 szt.
mostek thomsona – 1 szt.
mostek wheatstone'a – 1 szt.
tester wyłączników różnicowo-prądowych – 1 szt.
autotransformator 1f – 1 szt.
zasilacz laboratoryjny – 5 szt.
zestaw narzędzi – 2 szt.
opornik dekadowy 1 – 1 szt.
opornik dekadowy 2 – 1 szt.
indukcyjność dekadowa – 1 szt.
pojemność dekadowa – 1 szt.
startowy zestaw inteligentny dom – 1 szt.
multimetr – 3 szt.
tachometr – 5 szt.
pirometr – 1 szt.
licznik energii 1f – 5 szt.
tester kolejności faz – 1 szt.
praska – 2 szt.
lutownica transformatorowa – 5 szt.
lampki sygnalizacyjne 3 – 10 szt.
lampki sygnalizacyjne 2 – 5 szt.
lampki sygnalizacyjne 1 – 5 szt.
przycisk sterowniczy – 10 szt.
automat schodowy – 1 szt.
przekaźnik bistabilny – 5 szt.
ściemniacz oświetlenia – 1 szt.
czujnik zaniku fazy – 1 szt.
czujnik kolejności i zaniku fazy – 1 szt.
automatyczny przełącznik faz – 1 szt.
przekaźnik czasowy – 2 szt.
ogranicznik przepięć – 1 szt.
licznik energii 3f – 2 szt.
przycisk sterowniczy 1 – 5 szt.
przycisk sterowniczy 2 – 5 szt.
przycisk sterowniczy 3 – 5 szt.
przycisk sterowniczy 4 – 5 szt.
przycisk bezpieczeństwa – 5 szt.
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dodatkowe styki do przycisków sterowniczych 1 – 20 szt.
dodatkowe styki do przycisków sterowniczych 2 – 20 szt.
stycznik – 10 szt.
styki pomocnicze – 10 szt.
wyłącznik różnicowo-prądowy – 2 szt.
przełącznik Y/D – 1 szt.
opornik suwakowy – 1 szt.
stycznik – 10 szt.
ogranicznik przepięć – 2 szt.
przekładnik prądowy 1 – 3 szt.
przekładnik prądowy 2 – 1 szt.
przekładnik prądowy 3 – 1 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podręczniki, atlasy, albumy
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
22111000
22114000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
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komplet podręczników dla uczniów (do biblioteki szkolnej) do nauki z poszczególnych przedmiotów – 10 kpl.
- Mazowsze. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa. Dwustronna – 1 szt.
- Małopolska. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa. Dwustronna – 1 szt.
- Pomorze. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa. Dwustronna – 1 szt.
- Śląsk. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa. Dwustronna – 1 szt.
- Warmia i Mazury. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa. Dwustronna – 1 szt.
- Wielkopolska. Mapa regionalna ogólno geograficzna/krajobrazowa. Dwustronna – 1 szt.
- Polska. Skarby kultury/skarby przyrody – 1 szt.
- Świat. Ukształtowanie powierzchni/Podział polityczny. Dwustronna – 1 szt.
- Mapa krajoznawcza Polski - historia i kultura – 1 szt.
- Mapa polityczna / fizyczna Europy – 1 szt.
- Atlasy turystyczne Polski – 15 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Akcesoria fryzjerskie
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
Gorące nożyczki
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Treningowa główka fryzjerska – 5 szt.
Tablica Model anatomiczny skóry – 1 szt.
Tablica 3D- skóra włosy – 1 szt.
Zgrzewarka do połączeń kreatynowych – 5 szt.
Cążki do usuwania łączeń keratynowych – 5 szt.
Szczypce do zdejmowania oraz zaciskania tulejek – 5 szt.
Szczypce do zaciskania mocroringów – 5 szt.
Szczotka do włosów przedłużanych – 3 szt.
Szczotka do rozczesywania włosów przedłużonych i zagęszczonych– 3 szt.
Zestaw pomocy do przedłużania włosów – 1 szt. (Zestaw obejmuje : kreatynę do pistoletu - 100 op. , mikroringi
z gwintem 10 szt. X opakowanie po 100 sz, nawlekacz z zapadką 3 szt., podkładki ochronne 50 szt. , płyn do
usuwania przedłużeń 3 szt., tulejki, nawlekacz z pętelką, pasemka ring 45 cm, pasemka zgrzewane 45 cm,
dredloki syntetyczne 5 opakowań x 10 szt.piórka do włosów10 opakowań,)
Pęseta wygięta do przedłużania rzęs – 5 szt.
Pęseta prosta do przedłużania rzęs – 5 szt.
Brzytwa fryzjerska – 5 szt.
Zestaw pomocy do farbowania włosów – 1 szt. (zestaw obejmuje co najmniej: kabura fryzjerska - 3 szt.
Wypełniacz do koków, 3 szt. shaker do farb - 3szt., osłona do twarzy 3szt.)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Akcesoria, wyposażenie, fotograficzne
Część nr: 11
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38650000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
Światłomierz do światła ciągłego i błyskowego – 3 szt.
Lustrzanka cyfrowa – 5 szt.
Reporterska lampa błyskowa dedykowana – 4 szt.
Drukarka fotograficzna A3 – 2 szt.
Procesor do obróbki materiałów fotograficznych – 1 szt.
Obiektywy do aparatów małoobrazkowych: 16-35 mm, − 24-70 mm, − 70-200 mm, − 35 mm, 50 mm, 85 mm,
200 mm – 1 szt.
Statyw z głowicą 3D – 5 szt.
Stolik reprodukcyjny – 3 szt.
Skaner do materiałów transaperntnych – 3 szt.
Skaner do materiałów refleksyjnych – 1 szt.
Wentylator studyjny – 1 szt.
Wycinarka do zdjęć – 1 szt.
Podświetlarka do zdjęć – 1 szt.
Lampy błyskowe z rozpraszaczami – 4 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Akcesoria, wyposażenie, fotograficzne
Część nr: 12
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw ekologiczny do badania wody – 1 szt.
Zestaw do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb – 6 szt
Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu - 1 szt

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Umowa o
dofinansowanie nr RPPK.09.04.00-18-0024/16-00

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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie
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1.3zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
2. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia . Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
UWAGA: W przypadku Wykonawców będących podmiotami zbiorowymi należy złożyć również informację dot.
podmiotu zbiorowego.
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a) ogłoszenia - składa informację z odpowiedniego rejestru
albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a) ogłoszenia
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji pozostałe informacje o warunkach udziału w
postępowaniu w Sekcji VI.3
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

17 / 20

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załączonym do SIWZ projektem umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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: 19/04/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
w siedzibie Zamawiającego:
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Do otwarcia ofert upowazniona jest komisja przetargowa w składzie: Edyta Szałankiewicz, Michał Cyran,
Bartosz Mrugała

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:
Cd. z Sekcji III.1.1
3.3.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
3 lit. a) ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa w pkt. 3.1 ogłoszenia w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy
dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
3.4.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do
SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z ww.
oświadczeniem dowody (tj. dokumenty, informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
składa każdy z Wykonawców
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie Części 3, pozycje 3, 11, 30; wydruk z
przeprowadzonego testu, o którym mowa w SOPZ
WADIUM
1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część I – 150 zł.
Część II – 500 zł
Część III - 2000 zł
Część IV – 200 zł
Część V – 1000 zł
Część VI – 200 zł
Część VII – 150 zł
Część VIII – 500 zł
Część IX – 100 zł
Część X – 200 zł
Część XI – 600 zł
Część XII – 100 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 9.3 lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania
ofertą (60 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana,
a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/
poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8 Okoliczności zwrotu wadium i jego zatrzymania określa ustawa Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszwa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na
podstawie ustawy.
2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego.
4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
9 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
10 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamowień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2017

