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Powiat Gryfiński: DOSTAWA WYPOSAŻENIA STRZELNICY SPORTOWEJ W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ W GRYFINIE
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności

Zawodowej” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020/Oś Priorytetowa 9.

Infrastruktura publiczna / Działanie 9.2.Infrastruktura społeczna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i

zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa

w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 585958-N-2018 z dnia 2018-07-09 r. 
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W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych  4 ,

74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks

914 163 002. 

Adres strony internetowej (URL): bip.gryfino.powiat.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne bip.gryfino.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

bip.gryfino.powiat.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

bip.gryfino.powiat.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 
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Inny sposób: 

 

Adres: 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYPOSAŻENIA STRZELNICY SPORTOWEJ W

ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W GRYFINIE 

Numer referencyjny: RI.2720.08.2018.SD 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

3 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego

wyposażenia do strzelnicy sportowej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, 74-100 Gryfino

z podziałem na części: a) cześć I zamówienia - wyposażenie strzelnicy 10m b) część II zamówienia – wyposażenie

strzelnicy 25 m c) część III zamówienia – wyposażenie strzelnicy 50 m Opis części w załącznikach do ogłoszenia 

 

II.5) Główny kod CPV: 37462000-4 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

37462000-4
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35210000-9

30200000-1

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w

całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,

na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 120 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zamówienia stanowi kryterium wyboru ofert. Określony w pkt.II.8) termin

realizacji jest maksymalnym dopuszczonym terminem.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy

zdolności w zakresie doświadczenia tj.: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum

1 dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawę o podobnym charakterze Zamawiający uzna
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wykonanie minimum 1 dostawy wraz z montażem wyposażenia strzelnicy o wartości minimum 100.000 zł brutto każda. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5

pkt 1 PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę

wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykaz dostaw wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na

rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
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jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej

Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

Natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

OPis produktów/rozwiązań równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem (w przypadku składania oferty wspólnej

należy złożyć jeden dokument). 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w

przypadku składania oferty wspólnej, ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie

potwierdzonej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków

udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4)

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie

Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy podwykonawców, (jeżeli Wykonawca przewiduje udział

podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. W przypadku złożenia oferty należy wnieść wadium wysokości 1.000 zł

(słownie: 1 tysiąc złotych) na każdą z części zamówienia.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin

ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą

mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 30,00

Wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia 10,00

Cena 60,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 



9.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=56a903dc-54a9-4e4e-bf09-8c22928ee1a2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=56a903dc-54a9-4e4e-bf09-8c22928ee1a2 10/15

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie wyłącznie za zgodą obu stron w zakresie SIWZ i złożonej oferty

wyrażoną w formie aneksu. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy prawo zamówień

publicznych. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 2. Zmiany

umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie

przewidywały w chwili zawierania Umowy. Dopuszcza się możliwość: 1) zmian redakcyjnych Umowy, 2) zmian będących

następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji

przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy, 5)

zmian sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikających z konieczności zastosowania zamiennych sposobów wykonania

przedmiotu Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jeżeli

konieczność tej zmiany nie jest zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i funkcjonalności przedmiotu

Umowy, 6) zmian dotyczących zakresu prac, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie ze zmian organizacyjnych

Zamawiającego mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy, 7) zmian będących następstwem

zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących zmiany stawki podatku VAT, 8) zmian terminów wskazanych

w Umowie: a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego, b) z powodu siły

wyższej, c) w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy, d) wynikających z konieczności

przeprowadzenia ewentualnych prac dodatkowych w miejscu dostawy, umożliwiających prawidłowy montaż i instalację

urządzeń, e) wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa pkt 4 – 7 powyżej. 9) zmian podwykonawców, przy

pomocy których wykonawca realizuje przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 10) zmian w

kolejności i terminach wykonywania dostawy asortymentu wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej

przewidzieć, 11) zmian asortymentu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany asortyment nie będzie dostępny na rynku

z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany asortyment spełni wymagania określone w SIWZ

i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 3. W sytuacjach określonych w ust. 2 Strony, mając na uwadze

poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny

zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe

prawa i obowiązki. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-07-18, godzina: 14:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie -

wyposażenie strzelnicy 10-metrowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem

fabrycznie nowych 6 kompletnych pojedynczych linii tarcz elektronicznych do strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej

(pistolet i karabin) w konfiguracji określonej w poniższej tabeli. System linii musi być przez dostawcę skonfigurowany oraz

zainstalowany w sposób zapewniający gotowość do użycia. W zakres dostawy wchodzą: A) 6 kompletów kompletnej tarczy

elektronicznej hybrydowej (akustyczno-optyczna z detekcją podczerwieni) z podświetleniem, bez systemu jednostki sterującej

CU, bez zintegrowanego wyświetlacza cyfrowego o następujących cechach: - wzmocniona obudowa/ rama, - zintegrowane

podświetlenie celu, - maski frontowe dla pistoletu (59,5mm) oraz karabinu (30,5mm) zgodnych ze standardami ISSF - po 2
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komplety obu typów na każdą linię (12 szt.) - pole detekcji o wymiarach 17x17 cm , +/- 1 cm - brak błędu paralaksy, - uchwyt

tarczy do zawieszenia z kulochwytem, - kompletne dedykowane okablowanie strukturalne linii zawierające okablowanie,

rezystory, adaptery i inny osprzęt umożliwiający podłączenie tarczy z komputerem oraz pełne okablowanie zasilania

sieciowego wraz z zasilaczem, - dedykowane oprogramowanie kontrolne producenta tarcz wraz z sterownikami do instalacji na

komputerach umożliwiających m.in. wizualizację i wydruki wyników, określanie konkurencji, monitorowanie linii etc. B) 6

szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych do każdej linii o następującej minimalnej specyfikacji: a) Procesor: Procesor

wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1100 punktów, wg wyników procesorów

publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php b) Typ ekranu: - przekątna ekranu: 15,6" - matryca

matowa LED - rozdzielczość : 1366 x 768 (HD) c) Pamięć RAM : 4 Gb d) Dysk HDD o poj. min 500Gb e) Zintegrowane karty

graficzna i muzyczna f) Napęd optyczny DVD g) Łączność: - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - Moduł Bluetooth - Karta sieciowa 10/100

h) Rodzaje wejść/wyjść: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. - USB 2.0

- 2 szt. - Wejście/wyjście liniowe Audio (minijack 3,5 mm) - 1 szt. - RJ-45 - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. i) Bateria min

3000 mAh, Li-Ion j) System operacyjny min. Microsoft Windows 8 Pro PL (wersja 64-bitowa) k) Mysz optyczna w kolorze

czarnym - rozdzielczość: 1000 dpi - interfejs: USB - komunikacja z komputerem: Przewodowa C) Drukarka sieciowa

monochromatyczna - 1 szt a) typ drukarki: laserowa mono b) format wydruków: A4, A5, A6, B5, koperty c) rozdzielczość):

min. 1200 x 1200 dpi d) szybkość wydruku: min. 25 stron/min. e) interfejsy:USB f) wyposażenie: podajnik papieru min. 250

arkuszy
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37462000-4, 30200000-1
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 120
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 30,00

Wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia 10,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
2 Nazwa:

Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie -

wyposażenie strzelnicy 25m
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem

fabrycznie nowych urządzeń do strzelania sportowego na 25 m konfiguracji określonej w poniższej tabeli. System linii musi

być przez dostawcę skonfigurowany oraz zainstalowany w sposób zapewniający gotowość do użycia. W skład systemu

wchodzą: A) Transportery tarcz - 8 szt. OPIS: Transporter tarcz do strzelań z broni kulowej do celów stałych na 25m, szynowy,

mikroprocesorowy ze sterowaniem bezprzewodowym. 2 prędkości jazdy – szybka jazda, zwolniony dojazd do pozycji

końcowej. Urządzenie można dowolnie zaprogramować na wybrane dowolne odległości np. 5, 10, 15, 20, 25 czy 8, 17m itd.

Dodatkowo możliwość strzelania do tarczy przyjeżdżającej i odjeżdżającej ze zmniejszoną prędkością i sterowaniem

dynamicznym. Urządzenie spełniać muszą wymagania regulaminowe ISSF i PZSS. B) Urządzenia do tarcz obrotowych - 2 szt.

OPIS: Urządzenie do samoczynnego obrotu tarcz do strzelań pistoletowych. Obrotnica pięciotarczowa. Sterowanie z

bezprzewodowego pulpitu mikroprocesorowego z własnym zasilaniem. Urządzenie spełniać muszą wymagania regulaminowe

ISSF i PZSS. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37462000-4, 30200000-1
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 120
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 30,00

Wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia 10,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
3 Nazwa:

Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie -

wyposażenie strzelnicy 50-metrowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem

fabrycznie nowych 7 kompletnych pojedynczych linii tarcz elektronicznych do strzelectwa sportowego z karabinka sportowego
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małokalibrowego w konfiguracji określonej w poniższej tabeli. System linii musi być przez dostawcę skonfigurowany oraz

zainstalowany w sposób zapewniający gotowość do użycia. Dostawa obejmuje: A) 7 kompletów tarcz elektronicznych:

Kompletna tarcza elektroniczna hybrydowa (akustyczno-optyczna z detekcją podczerwieni) z podświetleniem, bez systemu

jednostki sterującej CU, bez zintegrowanego wyświetlacza cyfrowego o następujących cechach: - wzmocniona obudowa/ rama,

- zintegrowane podświetlenie celu, - kompletne przysłony ochronne z akcesoriami do strzelań na 50m, wraz z podstawą i

przelotowym uchwytem dla tarczy, - maski frontowe dla karabinu małokalibrowego do strzelań na 50m zgodnych ze

standardami i przepisami ISSF – 1 komplet – 7szt. - pole detekcji o wymiarach 17x17 cm , +/- 1 cm - brak błędu paralaksy, -

uchwyt tarczy z kulochwytem, - kompletne dedykowane okablowanie strukturalne linii zawierające okablowanie, rezystory,

adaptery i inny osprzęt umożliwiający podłączenie tarczy z komputerem oraz pełne okablowanie zasilania sieciowego wraz z

zasilaczem, - dedykowane oprogramowanie kontrolne producenta tarcz wraz z sterownikami do instalacji na komputerach

umożliwiających m.in. wizualizację i wydruki wyników, określanie konkurencji, monitorowanie linii etc. B) 7 komputerów

przenośnych Fabrycznie nowy komputer przenośny do każdej linii o następującej minimalnej specyfikacji: a) Procesor:

Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1100 punktów, wg wyników procesorów

publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php b) Typ ekranu: - przekątna ekranu: 15,6" - matryca

matowa LED - rozdzielczość : 1366 x 768 (HD) c) Pamięć RAM : 4 Gb d) Dysk HDD o poj. min 500Gb e) Zintegrowane karty

graficzna i muzyczna f) Napęd optyczny DVD g) Łączność: - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - Moduł Bluetooth - Karta sieciowa 10/100

h) Rodzaje wejść/wyjść: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. - USB 2.0

- 2 szt. - Wejście/wyjście liniowe Audio (minijack 3,5 mm) - 1 szt. - RJ-45 - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. i) Bateria min

3000 mAh, Li-Ion j) System operacyjny min. Microsoft Windows 8 Pro PL (wersja 64-bitowa) k) Mysz optyczna w kolorze

czarnym - rozdzielczość: 1000 dpi - interfejs: USB - komunikacja z komputerem: Przewodowa C) Drukarka sieciowa

monochromatyczna - 1 szt. a) typ drukarki: laserowa mono b) format wydruków: A4, A5, A6, B5, koperty c) rozdzielczość):

min. 1200 x 1200 dpi d) szybkość wydruku: min. 25 stron/min. e) interfejsy:USB f) wyposażenie: podajnik papieru min. 250

arkuszy 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37465200-4, 30200000-1
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 120
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 30,00

Wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia 10,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


