
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

˜„WYPOSAŻENIE PRACOWNI OBRABIAREK CNC I WYPOSAŻENIE PRACOWNI
MECHATRONICZNEJ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 311007091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3a

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 632423001

1.5.8.) Numer faksu: ̃ 632423001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ sekretariat@ckzkonin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.ckzkonin.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

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:

˜„WYPOSAŻENIE PRACOWNI OBRABIAREK CNC I WYPOSAŻENIE PRACOWNI
MECHATRONICZNEJ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-2244ec9f-cd1d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00082446/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 17:00

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

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

˜WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020. Działanie
9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2.
Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Tytuł projektu: Poprawa jakości
edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do
potrzeb regionalnego rynku pracy

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.ckzkonin.edu.pl/ogloszenia/

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.ckzkonin.edu.pl/ogloszenia/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ̃ W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt. 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu 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. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

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:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ̃ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.),
dalej „RODO”, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie informuje, że:1. Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej,
Al. Niepodległości 34; 61-713 Poznań. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję
na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Centrum Kształcenia
Zawodowego w Koninie możliwy jest poprzez e-mail: iod@konin.um.gov.pl; 3. Przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach: a)
aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności
wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu,
sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;b) - zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;4. Podanie danych jest
wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych
osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ;5. Dane osobowe
Wykonawcy zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Centrum Kształcenia Zawodowego w
Koninie, ul Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin. Dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020; 6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty
upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz administratora;7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa; 8. Dane Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane; 9. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane
do państwa trzeciego; 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawcy przysługują
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ CKZ 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
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wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Część 1: Wyposażenie pracowni obrabiarek CNC (Dostawa oraz montażu nowego Centrum
Obróbczego CNC),

4.2.6.) Główny kod CPV: 42638000-7 - Centra obróbkowe do obróbki metalu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ̃ 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ̃ Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym
postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w SWZ

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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
˜Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert przedstawione w SWZ

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Część 2: Wyposażenie pracowni mechatronicznej (Dostawa zestawu podzespołów układów
pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz oprogramowania do sterowników
przemysłowych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38800000-3 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia
do zdalnego sterowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ̃ 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ̃ Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym
postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w SWZ

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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
˜Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert przedstawione w SWZ

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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
˜• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Ustawy według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie.W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa ww. oświadczenie
każdego z tych podmiotów.

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:
˜W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w dziale IX SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

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. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 i 4 oraz § 12 ust. 5 Umowy. 2. Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących sytuacjach: 1) gdy Wykonawca nie
będzie mógł dostarczyć zaoferowanego Sprzętu z uwagi na braki magazynowe lub zaprzestanie
produkcji możliwe jest dostarczenie innego Sprzętu pod warunkiem, że Sprzęt taki będzie
posiadało, co najmniej takie same parametry i długość gwarancji jak Sprzęt uprzednio
oferowane, a zmiana Sprzętu nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 2)
w zakresie zmiany części składowych zaoferowanego Sprzętu pod warunkiem zaistnienia
obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, przy wymogu łącznego spełnienia
następujących przesłanek: a. zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż
zaoferowane pierwotnie, b. niepodwyższenia wynagrodzenia umownego, c. zmiany części
składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu w porównaniu do części
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oferowanych pierwotnie. 3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, a
obowiązek zmiany umowy będzie wynikał wprost z przepisów wprowadzających powyższe
zmiany, w takim przypadku umowa może ulec zmianie w zakresie i na zasadach przewidzianych
w tych przepisach; 4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmianie ulegnie
wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które zostanie obliczone jako suma
wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz wartości podatku VAT według stawki w chwili
wystawienia faktury; 5) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w takim
przypadku Strony mogą zmienić warunki umowy w stopniu odpowiadającym zmianom
wprowadzonym w umowie pomiędzy Zamawiającym a inna niż Wykonawca stroną; 6) w
przypadku wystąpienia „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne,
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej
obecnym brzmieniu, możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron, zmniejszenie
zakresu umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy;

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-22 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-22 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082446/01 z dnia 2021-06-14
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	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-22 18:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



