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Polska-Białystok: Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
2020/S 047-110496

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły
Adres pocztowy: ul. Słonimska 47/1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-029
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Malczyńska
E-mail: zsbg@zsbg.bialystok.pl 
Tel.:  +48 857408131
Faks:  +48 857408146
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zsbg.bialystok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa różnego rodzaju sprzętu technodydaktycznego dla zawodów technik: urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, inżynierii sanitarnej, budowy dróg oraz geodeta
Numer referencyjny: ZSZ.210/CKP....... .2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zsbg@zsbg.bialystok.pl
www.zsbg.bialystok.pl
www.bip.bialystok.pl
https://epuap.gov.pl/myportal
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44400000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju sprzętu technodydaktycznego dla zawodu: technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik budownictwa, technik
drogownictwa, technik geodeta w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej".
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych w zakresie sześciu niżej określonych części
zamówienia:
a) część 1 – Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń służących do spawania;
b) część 2 – Dostawa wraz z montażem urządzeń OZE;
c) część 3 – Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do instalacji elektrycznych;
d) część 4 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń budowlanych;
e) część 5 – Dostawa różnego rodzaj materiałów sanitarnych;
f) część 6 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń geodezyjnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, do SIWZ – Formularz
cenowy.

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:
Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń służących do spawania
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do spawania, w szczególności
takich jak zgrzewarki do rur, zestawy do spawania elektrycznego, stanowisko spawalnicze, zaciskarki
promieniowe, itp.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPPD.08.02.02-20-0005/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
— cena – 60 %,
— okres dodatkowej gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny 18 miesięczny okres gwarancji – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem urządzeń OZE
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych, modułu fotowoltaicznego, pompy
ciepła, kotła opalanego biomasą oraz małej instalacji wiatrowej.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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WND-RPPD.08.02.02-20-0005/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
— cena – 60 %,
— okres dodatkowej gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny 18 miesięczny okres gwarancji – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do instalacji elektrycznych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38341300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do instalacji odnawialnych źródeł
energii, w szczególności takich jak mierniki do pomiarów elektrycznych, kamerę termowizyjną, przyrządów do
pomiarów independencji, palniki, moduły fotowoltaiczne, itp.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPPD.08.02.02-20-0005/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
— cena – 60 %,
— okres dodatkowej gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny 18 miesięczny okres gwarancji – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:



Dz.U./S S47
06/03/2020
110496-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 12

06/03/2020 S47
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 12

Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń budowlanych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do prac budowlanych, w
szczególności takich jak odkurzacze przemysłowe, szlifierki, zgrzewarki, gwintownice, sprężarki, agregaty
tynkarskie, bruzdownice do betonu, przecinarki do prętów zbrojeniowych, maszyny wytrzymałościowe
do betonu, stoliki wibracyjne, mieszarki do betonu i zapraw cementowych, pilarki do glazury, rusztowania
warszawskie, wiertarki, szlifierki, wyrzynarki, myjki ciśnieniowe, urządzenia do pomiarów, znak aktywny z
pulsatorem, urządzenia do układania kostki brukowej: piła do ciecia kostki, wstrząsarka, gilotyna do kostki, itp.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPPD.08.02.02-20-0005/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
— cena – 60 %,
— okres dodatkowej gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny 18 miesięczny okres gwarancji – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa różnego rodzaju materiałów sanitarnych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44410000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju narzędzi i materiałów sanitarnych, w szczególności takich jak
ciepłomierze, wyposażenie łazienek, grzejniki, kuchenkę gazową, itp.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPPD.08.02.02-20-0005/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
— cena – 60 %,
— okres dodatkowej gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny 18 miesięczny okres gwarancji – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń geodezyjnych
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38410000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do instalacji urządzeń
geodezyjnych, w szczególności takich jak niwelatory obrotowe, dalmierze, tachimetry elektroniczne, odbiorniki
GNS, teodolity elektroniczne z pionem optycznym, zestaw urządzeń do wykrywania podziemnych instalacji
elektrycznych, pionownik optyczny, itp.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPPD.08.02.02-20-0005/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
— cena – 60 %,
— okres dodatkowej gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny 18 miesięczny okres gwarancji – 40 %.

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:
a) część 1 – Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń służących do spawania.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co
najmniej 2 dostawy sprzętu technodydaktycznego w tym: maszyn, narzędzi i urządzeń służących do spawania
o wartości min. 30 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy wykonane;
b) część 2 – Dostawa wraz z montażem urządzeń OZE.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co
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najmniej 2 dostawy sprzętu technodydaktycznego w tym urządzeń OZE o wartości min. 50 000 PLN każda, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane;
c) część 3 – Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do instalacji elektrycznych.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie: co najmniej 2 dostawy sprzętu technodydaktycznego w tym: maszyn, narzędzi i urządzeń do instalacji
elektrycznych o wartości min. 70 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane;
d) część 4 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń budowlanych.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej 2 dostawy sprzętu technodydaktycznego w tym: różnego rodzaju specjalistycznych maszyn,
narzędzi i urządzeń budowlanych o wartości min. 300 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane;
e) część 5 – Dostawa różnego rodzaju materiałów sanitarnych.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co
najmniej 2 dostawy sprzętu technodydaktycznego w tym: różnego rodzaju materiałów sanitarnych o wartości
min. 15 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy wykonane;
f) część 6 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń geodezyjnych.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej 2 dostawy sprzętu technodydaktycznego w tym: różnego rodzaju specjalistycznych maszyn,
narzędzi i urządzeń geodezyjnych o wartości min. 150 000 PLN każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy wykonane (wg Załącznika nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
Uwagi:
Przy składaniu ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca na potwierdzenie zdolności technicznej
lub zawodowej winien wykazać minimum 2 różnego rodzaju dostawy sprzętu technodydaktycznego, przy czym:
1) suma wartości wykazywanych dostaw nie może być mniejsza niż dwukrotność sumy minimalnych wartości
umów dla części zamówienia na które składana jest oferta (tzn. przykładowo przy składaniu oferty na wszystkie
części zamówienia będzie to wynik działania 2 x (30 000 + 50 000. + 70 000 + 300 000 + 15 000 + 150 000))
2) co najmniej dwie wykazywane dostawy muszą spełniać warunek określony dla części, dla której wymagana
jest największa wartość dostawy;
3) wartość z żadnej z wykazywanych dostaw nie może być mniejsza niż wartość dostawy określona dla części,
dla której wymagana jest najmniejsza wartość dostawy;
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4) Zamawiający zbada czy Wykonawca wykazał zdolność techniczną lub zawodową o odpowiedniej wartości
wskazanej dostawy w kolejności części określonej w SIWZ;
5) Zamawiający najpierw odejmie od wartości wskazanych dostaw wartość dostaw określoną jako minimalna
(dwukrotność minimalnej wartości dostawy) dla pierwszej z części na które składana jest oferta.
a) Jeżeli wynik działania jest dodatni, Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek udziału dla tej części
i powtórzy operację z pkt 5 dla kolejnej z części na które składana jest oferta pomniejszając przedtem wartość
wskazanych usług o wartości określone jako minimalne dla części dla których Zamawiający uznał, że warunek
został spełniony.
b) Jeżeli wynik działania jest ujemny, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia warunku udziału dla tej
części i powtórzy operację z pkt 5 dla kolejnej z części na które składana jest oferta pomniejszając przedtem
wartość wskazanej usługi o wartości wskazane dla części dla których Zamawiający uznał, że warunek został
spełniony.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

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: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły przy ul. Słonimskiej 47/1 w Białymstoku, POLSKA.
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oprócz przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23, Zamawiający przewiduje również
wykluczenie Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 i 8 Pzp.
4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie:
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1) część 1 – Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do służących do spawania: 450 PLN
(słownie: czterysta pięćdziesiąt) złotych;
2) część 2 – Dostawa wraz z montażem urządzeń OZE: 1 100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto);
3) część 3 – Dostawa różnego rodzaju maszyn, narzędzi i urządzeń do instalacji elektrycznych: 1 500 PLN
(słownie: jeden tysiąc pięćset);
4) część 4 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń budowlanych: 7 500 PLN
(słownie: siedem tysięcy pięćset);
5) część 5 – Dostawa różnego rodzaju materiałów sanitarnych: 200 PLN (słownie: dwieście złotych);
6) część 6 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń geodezyjnych: 2 600
PLN (słownie: dwa tysiące sześćset).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: owolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać ślę 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767

mailto:owolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020

www.uzp.gov.pl

