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Ogłoszenie

Numer

2020-1362-13849

Id

13849

Powstaje w kontekście projektu

RPDS.07.02.02-02-0003/18 - Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach 
ponadpodstawowych

Tytuł

Kopia Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w 
dostępie do pracowni szkolnych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, jeżeli:
1)�łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a 
zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy,
2)�zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne,
3)�zmiany dotyczą terminu wykonania zamówienia i związane są z realizacją dostaw.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-26
1. Specyfikacja warunków zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-26

Data ostatniej zmiany

2020-10-26

Termin składania ofert

2020-11-03 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra 
Wysockiego
Wojrowicka 58
54-436 Wrocław
NIP: 8971383551

Osoby do kontaktu

Bogumiła Mandat
tel.: -
e-mail: bogumila.mandat@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa wyposażenia pracowni

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok 
produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia pracowni szkolnych.
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1)�Pracownia biologiczna
a)�Symulacja wypadnięcia jądra galaretowatego (1 kpl.).
b)�Struktura błony komórkowej (1 kpl.).
2)�Pracownia fizyczna
a)�Sekrety elektroniki (8 kpl.).
b)�Przewodniki z prądem, zestaw (1 kpl).
c)�Ferrofluid (2 kpl.)
d)�Zestaw do przeprowadzenia doświadczenia Younga (2 kpl.).
e)�Zestaw dydaktyczny do doświadczeń z optyki falowej (1 kpl.).
f)�Polaryzatory (3 kpl.)
g)�Zasada zachowania momentu pędu (1 kpl).

Okres gwarancji

24

Kody CPV

39162000-5 Pomoce naukowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław-Fabryczna

Miejscowość

Wrocław

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)�wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
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zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia 
2)�wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)�o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z 
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, 
poz. 857 z późn. zm.),
b)�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny,
c)�skarbowe,
d)�o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3)�wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
2;
4)�wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5)�wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6)�wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)�wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)�wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9)�wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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10)�wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11)�wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;
12)�wykonawców, którzy należąc 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), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Okres gwarancji – P(G) – waga 40%
Punkty za kryterium „Okres gwarancji " – maksymalnie 40 pkt – zostaną przyznane w następujący sposób:
Zamawiający oczekuje gwarancji min. 24 miesiące.
Okres gwarancji
- do 36 m-cy: 5 pkt
- od 36 m-cy (włącznie) do 60 m-cy: 10 pkt
- równo lub od 60 m-cy: 40 pkt
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-26 - data opublikowania

-> 2020-11-03 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


