Ogłoszenie nr 2021/BZP 00189378/01 z dnia 2021-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia na potrzeby Żlobka"Kruszynka" w Kruszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włocławek
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866904
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 7
1.5.2.) Miejscowość: Włocławek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 2305355
1.5.8.) Numer faksu: +48 2305353
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@g.wloclawek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Żlobka"Kruszynka" w Kruszynie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d0c869e-1b98-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189378/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23 08:27
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000550/17/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wyposażenia na potrzeby Żłobka "Kruszynka" w Kruszynie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej przyużyciu WWW.platformazakupowa.p l pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek zwaną dalej „Platformą”oraz poczty
elektronicznejprzetargi@g.wloclawek.pl.
3.2. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się
w rozdziale VII niniejszej SWZ oraz w Instrukcji korzystania z systemu pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Uwaga – Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z
Instrukcją korzystania z Platformy.
2.1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne zrozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
2.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf,
.doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
2.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip ; 7Z.
2.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
2.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
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2.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
2.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
2.8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
2.9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego
ze skompresowanych plików.
2.10. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym, gdyż może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
2.11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania
Platformyzakupowejzamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres przetargi@g.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności
Formularz oferty i załączniki do oferty ) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem
Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ.
2.12. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samymdane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800
Włocławek, TEL. 54 230 53 55 reprezentowana przez Wójta Gminy Włocławek, zwaną dalej
„Zamawiającym”;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan
skontaktować pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres
Zamawiającego – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 -800 Włocławek;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129ze zm. zwaną dalej „ustawą Pzp”) w celu związanym z niniejszego
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji – Dostawa wyposażenia na potrzeby Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie,
zwanego dalej „zamówieniem”oraz wykonywania prawa i obowiązków wynikających z zawartej umowy,
przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów o dostawę, w tym wypłaty wynagrodzenia;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305.ze zm.) oraz innych
przepisów prawa.
5) Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne, imię
nazwisko, nr PESEL, informacje dotyczące zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące funkcji
lub stanowiska.
6) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 16.2. odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
- podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są
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współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Zmawiającego dane osobowe
,jako podmioty przetwarzające;
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy Pzp.
7)Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
8)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Dalsze informacje w zakresie RODO w rozdziale I podrozdziale 16 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/
Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.23.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 8
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I Dostawa sprzętu komputerowego; Za każdym razem, gdy w dalszej treści SWZ nie
wskazano inaczej, poszczególne postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części
zamówienia. Przedmiotem dostawy jest sprzęt komputerowy
o parametrach i ilości szczegółowo określonej w SWZ oraz w Specyfikacji techniczno –
użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do
dostawy sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie fabrycznie nowego
o roku produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianego sprzętu przedstawi Zamawiającemuźródło ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
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wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takiegosprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w
Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
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L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II- Dostawa sprzętu multimedialnego o parametrach i ilości szczegółowo określonej w
SWZ oraz Specyfikacji techniczno – użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Za każdym razem, gdy w dalszej treści SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne
postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia.3.1. Wykonawca
zobowiązany jest do dostawy sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia
wyłącznie fabrycznie nowego o roku produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianego sprzętu przedstawi Zamawiającemuźródło ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takiegosprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówieniapowinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza
oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w Specyfikacji
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techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Będą posiadały
wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie
zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III Dostawa mebli biurowych o parametrach i ilości szczegółowo określonej w SWZ oraz w
Specyfikacji techniczno – użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ. Za każdym
razem, gdy w dalszej treści SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne postanowienia SWZ
odnoszą się do wszystkich części zamówienia. Przedmiotem dostawy są meble biurowe
o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Specyfikacji techniczno – użytkowej
stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy
mebli stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie fabrycznie nowe o roku
produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianych mebli przedstawi Zamawiającemu źródło ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takieg osprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w
Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
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wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Część IV Dostawa mebli i akcesorii dziecięcych
Za każdym razem, gdy w dalszej treści SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne
postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia. Przedmiotem dostawy są
meble i akcesoria dziecięce o parametrach i ilości szczegółowo określonej w SWZ oraz w
Specyfikacji techniczno – użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.3.1.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mebli stanowiącego przedmiot niniejszego
zamówienia wyłącznie fabrycznie nowe o roku produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianych mebli przedstawi Zamawiającemu źródło ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takieg osprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w
Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15884000-8 - Produkty dla niemowląt
37520000-9 - Zabawki
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39143116-2 - Łóżeczka
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V Dostawa wyposażenia medycznego
Za każdym razem, gdy w dalszej treści SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne
postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia. Przedmiotem dostawy jest
wyposażenie medyczne o parametrach i ilości szczegółowo określonej w SWZ oraz w
Specyfikacji techniczno – użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.3.1.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mebli stanowiącego przedmiot niniejszego
zamówienia wyłącznie fabrycznie nowe o roku produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianych mebli przedstawi Zamawiającemu źródło ich
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pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takieg osprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w
Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
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następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI Sprzęt AGD
Za każdym razem, gdy w dalszej treści SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne
postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia. Przedmiotem dostawy jest
sprzęt AGD o parametrach i ilości szczegółowo określonej w SWZ oraz w Specyfikacji
techniczno – użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.3.1. Wykonawca
zobowiązany jest do dostawy mebli stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie
fabrycznie nowe o roku produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianych mebli przedstawi Zamawiającemu źródło ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takieg osprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
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funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w
Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII Dostawa pościeli
Za każdym razem, gdy w dalszej treści SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne
postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia. Przedmiotem dostawy jest
pościel o parametrach i ilości szczegółowo określonej w SWZ oraz w Specyfikacji techniczno –
użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do
dostawy mebli stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie fabrycznie nowe o
roku produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianych mebli przedstawi Zamawiającemu źródło ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takieg osprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w
Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
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dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39512000-4 - Bielizna pościelowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Część VIII Dostawa akcesoriów kuchennych
Za każdym razem, gdy w dalszej treści SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne
postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia. Przedmiotem dostawy są
akcesoria kuchenne o parametrach i ilości szczegółowo określonej w SWZ oraz w Specyfikacji
techniczno – użytkowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.3.1. Wykonawca
zobowiązany jest do dostawy mebli stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie
fabrycznie nowe o roku produkcji 2020 lub nowszego dopuszczonych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania.
3.2. Wykonawca przed dostawą zamawianych mebli przedstawi Zamawiającemu źródło ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa
badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca ponosi
wszelkie ryzyko za dostarczenie sprzętu nieodpowiadającego normom i niezaakceptowanego
przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takieg osprzętu i nieuiszczania za
nie wynagrodzenia.
3.3. Każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinno posiadać instrukcję
obsługi i użytkowania w języku polskim.
3.4. Wszelkie wskazane z nazwy urządzenia oraz wymagania opisane w specyfikacji
techniczno- użytkowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
ujęte w specyfikacji Techniczno-Użytkowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Materiały, i urządzenia muszą zapewniać uzyskanie
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od
opisanych w specyfikacji techniczno-użytkowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w
Specyfikacji techniczno-użytkowej oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca
może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą
one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W
takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.W
przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich
równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Specyfikacji techniczno-użytkowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.
10.3. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
wskazanych urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły
domowe oraz artykuły cateringowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - ilość punktów 60;
2) Okres rękojmi i gwarancji waga kryterium 40% - ilość punktów 40;
4.2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C + RG
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
RG – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji ”;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.
125 ust 1 w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o
których mowa:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy;
2) formularz asortymentowo -cenowy
3) pełnomocnictwo -jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcymogąwspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia –art. 58-60 Pzp.
W takim przypadku:
1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty;
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem;
3) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym w Załączniku5 do SWZ.
6.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-01 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: : https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-30
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 60% - pkt 60 cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia i ceny wskazane w formularzu asortymentowo- cenowym .
2) Okres rękojmi i gwarancji (RG) -waga 40% - 40 pkt:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji 24 miesiące - 0 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt.
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt.
4.4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4.6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od dnia
zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 25 października 2021 r. Wykonawca może w tym
okresie dokonywać sukcesywnie częściowych dostaw, a Zamawiający będzie dokonywał
częściowych płatności w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprzętu oraz prawidłowo
wystawionej faktury VAT i przekazania Zamawiającemu kompletnych dokumentów
gwarancyjnych.
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