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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129193-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Pomoce i artykuły szkoleniowe
2018/S 058-129193

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
Punkt kontaktowy: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Osoba do kontaktów: Agnieszka Adamska
87-100 Toruń
Polska
Tel.:  +48 566904990
E-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl 
Faks:  +48 566904952
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.centrumnowo.kei.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka organizacyjna urzędu regionalnego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Gmina Miasta Toruń
Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!"

mailto:centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
http://www.centrumnowo.kei.pl/
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II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wskazane
w załączniku nr 1 do SIWZ.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu
„Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi
priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest w dziewięciu częściach:
Część 1. Dostawa artykułów spożywczych i akcesoriów domowych.
Część 2. Dostawa artykułów papierniczych w tym papierniczych pomocy dydaktycznych.
Część 3. Dostawa książek, map i atlasów.
Część 4. Dostawa odczynników chemicznych.
Część 5. Dostawa pomocy dydaktycznych.
Część 6. Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych.
Część 7. Dostawa szkła laboratoryjnego.
Część 8. Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Część 9. Dostawa urządzeń optycznych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do 36 placówek oświatowych, które znajdują się w granicach
administracyjnych miasta Torunia. Miejsca oraz zakres dostaw zostały określone dla każdej z części w
załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39162200, 39162100, 39154000, 39154100, 39298600, 39222100, 38000000, 38340000, 33696300,
33760000, 33790000, 22100000, 22114000, 15000000, 15411100, 15800000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach



Dz.U./S S58
23/03/2018
129193-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 18

23/03/2018 S58
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 18

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 4.6.2018. Zakończenie 30.6.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych i akcesoriów domowych
1) Krótki opis

Dostawa artykułów spożywczych i akcesoriów domowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39222100, 33760000, 15000000, 15411100, 15800000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa artykułów papierniczych w tym papierniczych pomocy dydaktycznych.
1) Krótki opis

Dostawa artykułów papierniczych w tym papierniczych pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39162200, 39162100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa książek, map i atlasów.
1) Krótki opis

Dostawa książek, map i atlasów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39162100, 39298600, 22100000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych.
1) Krótki opis

Dostawa odczynników chemicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696300
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3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych.
1) Krótki opis

Dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39162100, 38340000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych.
1) Krótki opis

Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39154000, 39154100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Dostawa szkła laboratoryjnego.
1) Krótki opis

Dostawa szkła laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33790000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
1) Krótki opis

Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 9
Nazwa: Dostawa urządzeń optycznych.
1) Krótki opis

Dostawa urządzeń optycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium odpowiednio w wysokości:
Część 1. 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
Część 2. 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Część 3. 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
Część 4. 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
Część 5. 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Część 6. 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
Część 7. 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
Część 8. 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Część 9. 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz.
1089).
4. W przypadku kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem „Wadium w
postępowaniu na „Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie
proste” na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millenium S.A. nr 63 1160 2202 0000 0002 1660 5229.
Dane do przelewów zagranicznych:
1) Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (nazwa instytucji otrzymującej przelew);
2) ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, Polska (adres instytucji otrzymującej przelew);
3) PL63 1160 2202 0000 0002 1660 5229 (numer IBAN konta bankowego zamawiającego);
4) BIC/SWIFT CODE: BIGBPLPWXXX (BIC/SWIFT kod banku, w którym zamawiający posiada rachunek).
Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesione w ten sposób wadium tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania
ofert.
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5. W przypadku wadium wnoszonego w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 należy w ofercie złożyć kopię
dokumentu a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert najpóźniej do końca terminu składania ofert.
6. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe i
nieodwołalne prawo (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a ustawy.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w części nr 2-9,
najpóźniej w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na sumę stanowiącą 10 % maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy obliczonego na podstawie ceny
jednostkowej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego;
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3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w prze-pisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów.
4. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w pieniądzu, należy
je wpłacić przelewem z opisem „Zabezpieczenie w postępowaniu na „Dostawa skrzyń mobilnych wraz z
wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” na rachunek bankowy zamawiającego Bank
Millenium S.A. nr 63 1160 2202 0000 0002 1660 5229. Dane do przelewów zagranicznych zostały wskazane w
rozdziale VIII ust. 4.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Gwarancja lub poręczenie winny być nieodwołane, bezwarunkowe oraz zawierać zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego, z
którego będzie wynikało, że doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum) zobowiązani są do
ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W odniesieniu do części od nr
1 do nr 9: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI
ust. 1 niniejszej SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Część nr 1:Zamawiający
nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na
podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
Część nr 2:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Część nr 3:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
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przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Część nr 4:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Część nr 5:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Część nr 6:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Część nr 7:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Część nr 8:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Część nr 9:Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę
oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub
inny dokument, potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony
przez wykonawcę, jeżeli posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 400 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Część nr 1: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI
ust. 1 niniejszej SIWZ.
Część nr 2: I. Zdolność zawodowa.
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W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
artykułów papierniczych odpowiadających swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ
o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga !
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 2 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.
Część nr 3:I. Zdolność zawodowa.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
książek odpowiadających swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga !
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 2 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.
Część nr 4:I. Zdolność zawodowa.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
odczynników chemicznych odpowiadających swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ
o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga !
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 2 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
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będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.
Część nr 5: I. Zdolność zawodowa.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
pomocy dydaktycznych odpowiadających swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ o
wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 4 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.
Część nr 6: I. Zdolność zawodowa.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
skrzyń mobilnych odpowiadających swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.



Dz.U./S S58
23/03/2018
129193-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 12 / 18

23/03/2018 S58
http://ted.europa.eu/TED

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

12 / 18

W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 2 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.
Część nr 7: I. Zdolność zawodowa.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
szkła laboratoryjnego odpowiadającego swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ o
wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
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wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 4 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.
Część nr 8: I. Zdolność zawodowa.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
sprzętu laboratoryjnego odpowiadającego swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ o
wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 4 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.
Część nr 9: I. Zdolność zawodowa.
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W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie
urządzeń optycznych odpowiadających swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ o
wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie dostawy wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty,
daty wykonania, odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy należy wskazać
w części C pkt 1b.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
II. Zdolność techniczna.
Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 4 osoby, które posiadają co
najmniej roczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca
zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna
będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę
posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr
3 do SIWZ. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia należy wskazać w części C pkt 2.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty brutto. Waga 60
2. Efektywność dostaw. Waga 20
3. Sposób zatrudnienia. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
CNMW.DK-A.3410.1.2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.4.2018 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.4.2018 - 12:10
Miejscowość:
ul. Władysława Łokietka 5, 87–100 Toruń, Polska

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Nauka – to takie proste!”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna
edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie
ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.

VI.3) Informacje dodatkowe
Ponadto Wykonawca składa:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
2) dowód wniesienia wadium,
3) zaakceptowany dokument Istotne postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy wykonawcy składają wspólną ofertę,
5) stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym
prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu,
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6) wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza
powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców; wykaz podwykonawców stanowiący
załącznik nr 3 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy P.z.p.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy P.z.p.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka,
Spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
Do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego
Wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.;
8. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 31.7 SIWZ i 31.8 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym
Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia
Następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończonego postępowanie odwoławcze.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
17. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 15 SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub Sądu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.3.2018
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