
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC w ramach realizacji projektu
„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Aleksandrowie Łódzkim”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000833496

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łęczycka 1

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-070

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@alestaszic.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: alestaszic.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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 pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC w ramach realizacji projektu
„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w
Aleksandrowie Łódzkim”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da508b5c-41f4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263898/01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263898/01 z dnia 2021-11-10

2021-11-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-10 08:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006375/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realziacji projektu "Podniesienie jakości
kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Aleksandrowie Łódzkim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; realizowany przez Powiat
Zgierski, na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2020 r., nr umowy RPLD.11.03.01-10-0065/19

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
http://www.alestaszic.edu.pl/bip-ogloszenia-zamowienia/

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: http://www.alestaszic.edu.pl/bip-
ogloszenia-zamowienia/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1.
Informacje ogólne:
12.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna
Skrzynka Podawcza – nazwa – ZSZ Aleksandrów Łódzki) zsz_aleksandrow/SkrytkaESP oraz poczty
elektronicznej e-mail: przetargi@alestaszic.edu.pl
12.1.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. poz. 2452). 
12.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
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12.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
12.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
12.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
12.1.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

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): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy, iż:
30.1.1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.
30.1.2. Kontakt do ADO biuro@msvs.com.pl
30.1.3. Dane osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia niniejszego postępowania.
30.1.4. Dane osób fizycznych będą przetwarzane na podstawie przepisów:
- obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych
- w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
30.1.5. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres określony przez
obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych
30.1.6. Osoby fizyczne mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa
30.1.7. Osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do organu ds. Ochrony danych osobowych w

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSZ.022.17.21

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: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC
dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w ramach
realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica 
w Aleksandrowie Łódzkim”.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej
dalej swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42600000-2 - Obrabiarki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 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 oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonego w SWZ:
1. Cena brutto oferty - 60 %
2. Przedłużenie okresu gwarancji - 30 %
3. Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego - 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3. Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego
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4.3.5.) Nazwa kryterium: 3. Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego

4.3.6.) Waga: 10

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w sposób szczególny.
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału
w postepowaniu, jeżeli Wykonawca jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy,
8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek udziału w postepowaniu, jeżeli Wykonawca posiada:
8.1.4.a) w wykazie wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy obrabiarek
sterowanych cyfrowo (tj. frezarek lub/i tokarek) obejmujące dostawę min. 1 sztuki urządzenia o
wartości min. 50.000 zł. netto;
8.1.4.b) wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi przeprowadzenia kursu grupy
CAD/CAM/CNC (trwający min. 32 godziny) dla grupy min. 5 osób z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Informacje należy podać w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. 
8.1.4.c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia w zakresie prowadzenia szkoleń, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję trenera przy realizacji niniejszego
zamówienia, posiadającą uprawnienia pedagogiczne lub równoważne i doświadczenie
polegające na przeprowadzeniu, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług kursu grupy CAD/CAM/CNC
(trwającego min. 32 godziny) dla grupy min. 5 osób wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tą osobą. Informacje należy podać w załączniku nr 5 c do SIWZ. 
8.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
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postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
8.3. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających
się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) stosuje się postanowienia pkt 10.16 i
nast. SWZ.
8.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
8.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7
do SWZ).
8.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8.5 SWZ,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
8.6.1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
8.6.2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
8.6.3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt. 8.1.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane względem wykonawcy.
8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8.10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zasoby są wymagane.

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:
8.10. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
8.10.5. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
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do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników
spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
8.10.6. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 8 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 8.10. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych, tj.:
8.10.1. Odpisu z Rejestru Placówek Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy miejscowo
Wojewódzki Urząd Pracy,
8.10.2. Wykazu dostaw (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SWZ) wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazane w
wykazie dostawy winne spełniać warunki określone w pkt 8.1.4.a) SWZ. 
8.10.3. Wykazu usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5b do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazane w wykazie usług winne
spełniać warunki określone w pkt 8.1.4.b) SWZ.
8.10.4. Wykazu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5c do SWZ) , z którego wynikać będzie, że
osoba pełniąca że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję trenera przy
realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia pedagogiczne lub równoważne i
doświadczenie polegające na przeprowadzeniu, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług kursu grupy
CAD/CAM/CNC (trwającego min. 32 godziny) dla grupy min. 5 osób wraz z informacjami na temat jej
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tą osobą. Informacje należy podać w załączniku nr 4c do SIWZ. Wskazana w wykazie
osoba winna spełniać warunki określone w pkt 8.1.4.c) SWZ.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 8 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
5.1. Składając ofertę we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia:
5.1.1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada
oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z dnia 30.08.2002r. (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1226) – załącznik nr 3a do SWZ.
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5.1.2. Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne,
posiada autoryzowane kody aktywacyjne i jest autentyczne – załącznik nr 3b do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
5.1.1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada
oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z dnia 30.08.2002r. (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1226) – załącznik nr 3a do SWZ.
5.1.2. Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne,
posiada autoryzowane kody aktywacyjne i jest autentyczne – załącznik nr 3b do SWZ.

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:
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

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:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
2.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W
zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź
obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy;
2.2. wycofania z dystrybucji przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za
cenę taką jak ustalona w umowie;
2.3. zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, numeru REGON, osób
kontaktowych. 
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2.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
2.4.1. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia, lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, oraz nie
pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy,
2.4.2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1, 
2.5. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
2.5.1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile wartość zmiana nie modyfikuje
ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza
50% wartości pierwotnej umowy,
3. Dopuszczalne są zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz
jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego
charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 17.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej – nazwa – ZSZ_aleksandrow/skrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-18
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZSZ.022.17.21
	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: 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:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 42600000-2 - Obrabiarki
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 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 oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonego w SWZ: 1.	Cena brutto oferty	 -	60 % 2.	Przedłużenie okresu gwarancji	 - 30 % 3.	Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego	 - 10 %
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji
	4.3.6.) Waga: 30
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: 3.	Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego
	4.3.6.) Waga: 10
	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: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: 8.10.	Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 8.10.5.	Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  8.10.6.	Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 8 SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.10.	Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 8.10.1.	Odpisu z Rejestru Placówek Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy, 8.10.2.	Wykazu dostaw (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazane w wykazie dostawy winne spełniać warunki określone w pkt 8.1.4.a) SWZ.  8.10.3.	Wykazu usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5b do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazane w wykazie usług winne spełniać warunki określone w pkt 8.1.4.b) SWZ. 8.10.4.	Wykazu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5c do SWZ) , z którego wynikać będzie, że osoba pełniąca że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję trenera przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia pedagogiczne lub równoważne i doświadczenie polegające na przeprowadzeniu, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług kursu grupy CAD/CAM/CNC (trwającego min. 32 godziny) dla grupy min. 5 osób wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Informacje należy podać w załączniku nr 4c do SIWZ. Wskazana w wykazie osoba winna spełniać warunki określone w pkt 8.1.4.c) SWZ. Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 8 SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	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:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 17.1.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – ZSZ_aleksandrow/skrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-18



