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Ogłoszenie nr 311596 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.  
Namysłów: Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej 

uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu 
branżach 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
tak  
 
Nazwa projektu lub programu 
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020 
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: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 
krajowy numer identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności  , 46100   Namysłów, woj. 
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opolskie, państwo , tel. (077) 410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.  
Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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  
nie  
 
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  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
w formie pisemej 
Adres:  
Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział 
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210 
 
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: Dostawa sprzętu do pracowni 
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samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia 
zawodowego w kluczowych dla regionu branżach 
Numer referencyjny: IZM.I.272.27.2016.MA 
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  
 
 
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 dostawa i 
rozmieszczenie/instalacja/montaż sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej 
uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu 
branżach. Zamówienie składa się z 5 części: Część 1 – Linia diagnostyczna dla Zespołu Szkół 
Mechanicznych. Część 2 – Narzędzia diagnostyczno-pomiarowe dla Zespołu Szkół 
Mechanicznych. Część 3 – Silniki oraz literatura dla Zespołu Szkół Mechanicznych. Część 4 
– Trenażery dydaktyczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych. Część 5 – Zestaw 
wulkanizacyjny, podnośniki oraz narzędzia dla Zespołu Szkół Mechanicznych. 2. Kody i 
nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 43800000-1 
(Urządzenia warsztatowe) Dodatkowe kody CPV: 22472000-9 (Podręczniki instrukcyjne) 
31521000-4 (Lampy) 34310000-3 (Silniki do pojazdów i części silników) 34326200-0 
(Podnośniki samochodowe) 34324100-5 (Sprzęt do wyważania kół) 38410000-2 (Przyrządy 
pomiarowe) 38424000-3 (Urządzenia pomiarowe i sterujące) 38540000-2 (Maszyny i 
aparatura badawcza i pomiarowa) 39162100-6 (Pomoce dydaktyczne) 39162110-9 (Sprzęt 
dydaktyczny) 42651000-4 (Pneumatyczne narzędzia ręczne) 42652000-1 (Ręczne narzędzia 
elektromechaniczne) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych 
wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w 
załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 4. Oferowane przez wykonawcę 
urządzenia muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. 
Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać minimalnym parametrom 
technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w 
opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie 
przedmiotu zamówienia. Ponadto urządzenia muszą zawierać wszystkie elementy startowe i 
muszą być gotowe do pracy. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na 
zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 6. Dopuszcza się składania ofert 
częściowych. Liczba części: 5. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą 
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej 
części zostaną odrzucone. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia 
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Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 10. Zamawiający 
zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). 
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące 
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 11. Informacja o możliwości udzielenia 
zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie 
przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 12. Miejsce 
realizacji zamówienia: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysłów. 
Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu minimum 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, a okres gwarancji 
będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru 
potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się 
ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej 
okresie. 3. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiąże się wymienić sprzęt na nowy o 
równorzędnych parametrach (lub lepszych). 4. Wykonawca zobowiązuje się wymienić 
asortyment, który uległ awarii na nowy o parametrach równoważnych (lub lepszych) w 
przypadku trzech bezskutecznych napraw. 5. Produkty będą posiadały wszelkie niezbędne, do 
normalnego funkcjonowania, instrukcje i certyfikaty w języku polskim. 6. Wszystkie 
produkty muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016 r.), w całości nieużywane, 
nierekondycjonowane, niepowystawowe, nieregenerowane, kompletne. 7. Wszystkie 
produkty i ich elementy muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby 
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 8. Dostarczony przedmiot 
zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę 
gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z 
przedmiotem zamówienia. 9. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia 
powinny spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot. 
prawa dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o 
spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed 
dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany okazać w/w dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem.  
 
II.5) Główny kod CPV: 43800000-1 
Dodatkowe kody CPV:22472000-9, 31521000-4, 34310000-3, 34326200-0, 34324100-5, 
38410000-2, 38424000-3, 38540000-2, 39162100-6, 39162110-9, 42651000-4, 42652000-1 
II.6) Całkowita warto ść 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 
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lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
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: 
Okres w dniach: 60 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli 
jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Informacje dodatkowe wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: dla 
części 1 - 70 000,00 złotych, dla części 2 – 130 000,00 złotych, dla części 3 – 11 000,00 zł, 
dla części 4 – 68 000,00 zł, dla części 5 – 62 000,00 zł 
Informacje dodatkowe posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną 
ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia 
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie 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: 
nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
1. Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną w wysokości co najmniej: dla części 1 - 70 000,00 złotych, dla części 2 – 130 
000,00 złotych, dla części 3 – 11 000,00 zł, dla części 4 – 68 000,00 zł, dla części 5 – 62 
000,00 zł. 2. 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 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. 3. 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 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. 4. 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 ustawy. 5. Oświadczenia wykonawcy o 
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne. 6. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: 1. Wypełniony i 
podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane 
oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany 
formularz cenowy – część 1 wg załącznika Nr 1.2 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany 
formularz cenowy – część 2 wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany 
formularz cenowy – część 3 wg załącznika Nr 1.4 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany 
formularz cenowy – część 4 wg załącznika Nr 1.5 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany 
formularz cenowy – część 5 wg załącznika Nr 1.6 do SIWZ. 4. Wypełniona i podpisana 
charakterystyka przedmiotu zamówienia – część 1 wg załącznika Nr 1.7 do SIWZ i/lub 
wypełniona i podpisana charakterystyka przedmiotu zamówienia – część 2 wg załącznika Nr 
1.8 do SIWZ i/lub wypełniona i podpisana charakterystyka przedmiotu zamówienia – część 3 
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wg załącznika Nr 1.9 do SIWZ i/lub wypełniona i podpisana charakterystyka przedmiotu 
zamówienia – część 4 wg załącznika Nr 1.10 do SIWZ i/lub wypełniona i podpisana 
charakterystyka przedmiotu zamówienia – część 5 wg załącznika Nr 1.11 do SIWZ. 5. Dowód 
wniesienia wadium. 6. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 
UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z 
ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i 
oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy 
wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte 
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 
2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie 
złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie jest niekompletne, zawiera 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej: 1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane 
Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do 
SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione 
w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.namyslow.pl 
informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę 
częściową na daną część zamówienia. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona: 1. Potwierdzające, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: dla części 1 - 70 
000,00 złotych, dla części 2 – 130 000,00 złotych, dla części 3 – 11 000,00 zł, dla części 4 – 
68 000,00 zł, dla części 5 – 62 000,00 zł.. 2. Zaświadczenie 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 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. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
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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 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. 4. Odpis 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 ustawy. 5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6. Oświadczenie 
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
716). UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w 
wezwaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 3. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i 
oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania 
zostały spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty i oświadczenia składane przez 
podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 
lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126). 2. Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 
ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że 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. 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
Wadium wynosi: Część 1: 1.600,00 zł. Część 2: 2.900,00 zł. Część 3: 250,00 zł. Część 4: 
1.600,00 zł. Część 5: 1.500,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane 
lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w 
Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją: Wadium – nr 
sprawy: IZM.I.272.27.2016.MA.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
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  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
nie  
 
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:  
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Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
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:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Wdłużenie gwarancji 20 

Skrócenie terminu 20 
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
nie  
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 nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
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: nie  
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:  
nie  
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:  
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Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
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:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W 
następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest 
konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli 
zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z 
przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie. W 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 2. Zmiany terminów i warunków płatności: 1) będące następstwem wszelkich 
zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 2) będące następstwem korzystnych dla 
Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, 3) konieczność zmiany 
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian 
umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy 
kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 3. 
Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości, 2) zmiana dostarczanego zestawu na lepszy (o 
lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie przetargowej), bez możliwości 
podwyższenia wynagrodzenia, 3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim 
przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości 
odpowiadającej zmianie podatku , 4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego 
formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 6) zmiany mające na celu 
poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 7) wydłużenie okresu 
gwarancji o dowolny okres. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 29/09/2016, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
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: 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 nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
SKŁADANIE OFERT: Ofertę należy złożyć w przejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 
DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO DOKŁADNA NAZWA I ADRES 
WYKONAWCY (pełna nazwa wykonawcy, adres, numer telefonu, faksu, NIP, REGON) 
Oferta na przetarg – Sprzęt do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej część ……….. 
NIE OTWIERAĆ PRZED: TERMIN OTWARCIA OFERT OTWARCIE OFERT: W tym 
samym dniu, co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 
Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów. Godziny pracy 
Zamawiającego: 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
Część nr: 1    Nazwa: Linia diagnostyczna 
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:Część 1 – Linia diagnostyczna dla Zespołu Szkół Mechanicznych. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i 
funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w załączniku nr 2.1 do SIWZ – 
opis przedmiotu zamówienia 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38424000-3 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 



 14 

Wydłużenie gwarancji 20 

Skrócenie terminu 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 
Część nr: 2    Nazwa: Narzędzia diagnostyczno-pomiarowe 
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:Część 2 – Narzędzia diagnostyczno-pomiarowe dla Zespołu Szkół 
Mechanicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych 
wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w 
załączniku nr 2.2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1, 31521000-4, 38410000-2, 38424000-
3, 38540000-2, 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 dniach: 60 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Wydłużenie gwarancji 20 

Skrócenie terminu 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 
Część nr: 3    Nazwa: Silniki oraz literatura 
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:Część 3 – Silniki oraz literatura dla Zespołu Szkół Mechanicznych. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i 
funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w załączniku nr 2.3 do SIWZ – 
opis przedmiotu zamówienia 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34310000-3, 22472000-9 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Wydłużenie gwarancji 20 

Skrócenie terminu 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
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Część nr: 4    Nazwa: Trenażery dydaktyczne 
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:Część 4 – Trenażery dydaktyczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i 
funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w załączniku nr 2.4 do SIWZ – 
opis przedmiotu zamówienia 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1, 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 dniach: 60 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Wydłużenie gwarancji 20 

Skrócenie terminu 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 
Część nr: 5    Nazwa: Zestaw wulkanizacyjny, podnośniki oraz narzędzia 
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:Część 5 – Zestaw wulkanizacyjny, podnośniki oraz narzędzia dla Zespołu Szkół 
Mechanicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych 
wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w 
załączniku nr 2.5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1, 34326200-0, 34324100-5, 39162100-
6, 39162110-9, 42651000-4, 42652000-1 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Wydłużenie gwrancji 20 

Skrócenieterminu 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 


