SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO
POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18
60-509 POZNAN
www.bip.powiatpoznan.pl
tel. O61 8410500
fax 061 8480556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60.000 Euro, na
podstawie art. 10 ust 2 w zw. z art. 4a ust.!, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
l.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzetu rehabilitacyjnego
Poznanskiego (OSW dla Dzieci Niewidomych w Owinskach).

2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosciskladania ofert czesciowych- maksymalnie2 czesci:

dla potrzeb Powiatu

l) czesc I - pomoce dydaktyczne brajlowskie CPV 36.15.31.00-9;
2) czesc II - sprzet rehabilitacyjny CPV 33.00.00.00-0.
3. Szczególowy opis publikacji zawarty zostal odpowiednio w zalacznikach nr l i 2 do niniejszej siwz, stanowiacych
integralna czesc niniejszej siwz.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ustawy.
5. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert równowaznych,
6. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych
7. Wadium nie jest wymagane.

II. WYMAGANYTERMIN REALIZACJIZAMÓWIENIA:21 dni od daty podpisania umowy
III. OPIS WARUNKÓWUDZIALUW POSTEPOWANIUORAZ OPIS SPOSOBUDOKONYWANIAOCENY
SPELNIANIATYCH WARUNKÓW:
1. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
l) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadaniatakich uprawnien
2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie,oraz dysponuja potencjalemtechnicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacejwykonanie zamówienia
4) nie podlegajawykluczeniu z postepowaniao udzielenie zamówienia
2. Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt XI niniejszej SIWZ. Z
tresci zalaczonychdokumentów musi wynikacjednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil.
Zamawiajacy wzywa wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli oswiadczen i dokumentów
potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu lub którzy zlozyli zawierajace bledy, do ich
uzupelnieniaw wyznaczonymterminie, chyba ze, mimo ich uzupelnienia skutkowalobyuniewaznieniempostepowania.
3. Z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy, nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako
odrzucona.
4. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte.
5. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerzelub inna trwala i czytelna
technika oraz podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania
zobowiazanw wysokosci odpowiadajacejcenie oferty.
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6. Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany
w tekscie oferty musza byc parafowane wlasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

IV. OSOBAMIUPRAWNIONYMIPRZEZ ZAMAWIAJACEGODO KONTAKTUZ WYKONAWCAMISA:
Adam Habrylo - Z-ca Dyrektora Wydzialu Administracyjnego
tel. (061) 8410 672
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem
niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc
kierowane na adres e-mail: adam.habrvlo@powiatpoznan.pl
Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje zapytania na
pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane
faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna: adam.habrylo@powiatpoznan.pl
pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod
warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed terminem skladania
ofert.
Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

V. W SZCZEGÓLNIEUZASADNIONYCHPRZYPADKACH PRZED UPLYWEMTERMINU SKLADANIA
OFERT.ZAMAWIAJACYMOZE ZMODYFIKOWACTRESC SPECYFIKACJIISTOTNYCHWARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

VI. W SZCZEGÓLNIEUZASADNIONYCHPRZYPADKACH.PRZED UPLYWEMTERMINU SKLADANIA
OFERT. ZAMAWIAJACYMOZE ZMODYFIKOWACTRESC DOKUMENTÓWSKLADAJACYCHSIE NA
SPECYFIKAC~ ISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA.
O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników postepowania. W
przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, zamawiajacy moze przedluzyc termin
skladania ofert.
Vll. TERMIN ZWIAZANIAOFERTA WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNASIE WRAZ Z
UPLYWEMTERMINU SKLADANIAOFERT.
VllI. OFERTENALEZY ZLOZYCW DWÓCH ZAMKNIETYCHKOPERTACHW SIEDZIBIE
ZAMAWIAJACEGOUL. JACKOWSKIEGO18. 60-509 POZNANPOKÓJ 002 KANCELARIASTAROSTWA
DO DNIA
GODZ. ...............

-Koperte

zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
"Oferta w postepowaniu na dostawe pomocy dydaktycznych i sprzetu rehabilitacyjnego dla potrzeb Powiatu
Poznanskiego. Nie otwierac przed dniem:
"... r., godz.
..".
- Koperta wewnetrzna oprócz opisuj.w. winna zawierac nazwe i adres Wykonawcy.
- Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana zostala oferta.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze
zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta tj. w dwóch
kopertach (zewnetrznej i wewnetrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZAMIANA".
Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

IX. WYKONAWCAMA PRAWO PRZED UPLYWEMTERMINU SKLADANIAOFERT WYCOFAC SIE Z
POSTEPOWANIAPOPRZEZ ZLOZENIEPISEMNEGOPOWIADOMIENIA(WG TAKICH SAMYCH
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ZASAD JAK WPROWADZANIE ZMIAN I POPRAWEK) Z NAPISEM NA ZEWNETRZNEJ KOPERCIE
nWYCOFANIE".

r

Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie beda otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana dolaczone do oferty.

x. OTWARCIEOFERTNASTAPIDNIA

r. O GODz.

, W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO
UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN NR SALI 315~TRO
ID.

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle informacjez otwarcia ofert, najego pisemny wniosek.
XI. OFERTA MUSI ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku (na kazda czesc na która oferent zamierza zlozyc oferte
powinien zostac zlozonyoddzielny formularzofertowy),
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
[wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladauia ofert],
3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. l ustawy wg
zalaczonego druku;
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw odpowiadajacych swoim rodzajem i wartosciom dostawom
stanowiacym przedmiot zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenie minimum 2 dokumentów potwierdzajacych, ze
dostawy te zostaly wykonane nalezycie;
5) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniempodatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji organu
podatkowegowystawioue nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
6) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
7) szczególowakalkulacja cenowa dotyczy kazdej pozycji zawartej w zalaczniku nr li 2 do niniejszej siwz;
8) szczególowy opis wraz ze zdjeciami i/lub szkicami oferowanych artykulów dotyczy kazdej pozycji zawartej w
zalaczniku nr l i 2 do niniejszej siwz.

-

-

-

Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i udostepniane sa od chwili ich otwarcia.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene kompletna, jednoznaczna i ostateczna, uwzgledniajaca
ostatecznyprodukt.
Cena oferty powinna byc wyrazoua w zlotych polskich cyfrowo i slownie cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez
Oferenta. Zamawiajacynie dopuszcza mozliwosciprowadzeniarozliczen w walutach obcych.

-

-

xm. PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJACY BEDZIE sm KIEROWAL NASTEPUJACYM
KRYTERIUM I ICH ZNACZENIEM:

cena ofertowa -100 %,
Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalna ilosc punktów.

Pozostalym Wykonawcom, spelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.
XIV. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYZEJ KRYTERIUM ZOSTANIE
DOKONANA DLA KAZDEJ CZESCI WG NASTEPUJACYCH ZASAD:
3

W zakresie kryterium oferta moze uzyskac od oceniajacego czlonka Komisji maks. 100 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formula:
f

- Wg kryterium

cena:
Cena najnizsza sposród zlozonych ofert

Cena =

x 100 pkt,
Cena badanej oferty

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
W toku oceny ofert zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych tresci zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali sie o
udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy.

XV. POUCZENIE O SRODKACHOCHRONYPRAWNEJPRZYSLUGUJACYCHWYKONAWCYW TOKU
POS~WANIA
O UDZIELENIEZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO
W toku postepowania o udzielenie zamówienia, w zwiazku z art. 4a ust.! ustawy, oferentowi przysluguje srodek
odwolawczyokreslony w Dziale VI rozdziale 2 ustawy.
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Zalacznik nr 1 czesc I
Pomoce dydaktyczne brajlowskie
a) kalkulator dla slabowidzacych x 13 sztuk:
- 5-dzialaniowy z wbudowanym zegarem
- mówiacy po polsku/angielsku

- kontrastowy
- wysokosc

wyswietlacz
czcionki min.24

b) dyktafony cyfrowe x 10 sztuk
pamiec 32 MB, rejestrujacy cyfrowo - zapis w pamieci Rush
czas nagrywania l2h
- mikrofon stereofoniczny wielokierunkowy
- nagrywanie w formacie MP3
nagrywanie automatyczne i manualne z urzadzen systemowych, ISDN, analogowych
- mozliwosc obslugi kart pamieci
podlaczenie USB
- zasilanie - baterie duzej zywotnosci
- wbudowany glosnik
c) notatniki brajlowskie x 2 sztuki
linijka brajlowska 40znaków
- syntezator mowy Uezyk polski i angielski)
klawiatura zwykla qwerty
- procesor 400MHz
pamiec 64MB RAM, 32MB flash ROM
- oprogramowanie: Microsoft Windows CE.net 4.2 z Pocket PC 2003
- program odczytu ekranu JA WS
- notatnik
kalendarz
nagrywarka glosu
program obslugi poczty elektronicznej

-

-

-kieszonkowyInternet Explorer, Word, Exel
- eksploratorplików

Windows Media Player 9 dla Pocket PC
d) zegarki mówiace 10 sztuk
zegarki na reke
alarm
e) powiekszalnik Andromeda
powiekszalnik stacjonarny
ruchomy stolik
cieklokrystaliczny monitor l7-calowy, który moze sluzyc za monitor do komputera
stopien powiekszenia od 5 do 50x
powiekszenie regulowane pokretlem, pozytyw lub negatyw o powiekszonym kontrascie
sterowanie jasnoscia obrazu
wejscie komputerowe
f) Kubarytmy- 40sztuk ,kostki brajla-50sztuk, tabliczki-40sztuk
kubarytmy 16 rzedowe, kostki lem
kostki do nauki brajla obrotowe
tabliczka dwustronna z mozliwoscia pisania po obu stronach, bez koniecznosci przekladania lub wyjmowania
kartki, rysik brajlowski
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Zalaczniknr 2 czesc II
Sprzet rehabilitacyjny
a) materac do cwiczen x 10 sztuk- rózne wielkosci dl. 2 m, szer. l m, wys. 5 cm - 10 szt.
b) walec twardy: 45 x 150, 50 x 100 po 3 szt. (wypelnienie pianka poliuretanowatwarda, latwo zmywalny material)
c) klin twardy:
podstawa l m, wysokosc 50 cm, wys. mala 8 cm, dl. 108 cm, szer. 50 cm ( wypelnienie pianka poliuretanowatwarda,

-

latwo zmywalny material) - 5 szt.
d) urzadzenie do cwiczen równowagi: Deseczka Roll-Wipp - 2 szt.
e) pilki szwajcarskie: sred. 120 x l, 75 x 8 10 szt. (2 szt.- sr.120 cm i 8 szt. sr. 75 cm)

t)

guma "TERA

-

BEND": oryginalne dl. 2,5 m - czarne, zielone, niebieskie, czerwone, zólte, sliwkowe,

pomaranczowe po 10 szt. z kazdego koloru =70 szt.
Guma "TERA-BEND" - naj wyzsza jakosc, bez talku, bez latexu, bez zapachu, wysoki wspólczynnik odpornosci na
zerwanie
g) BOLSTERY dl.20 x 80 cm, sred. 20 cm - 10 szt.
h) klocki: dl. 25 cm, szer. 15 cm, wys. 8 cm - z drewna 10 szt.
systemem do regulacji oporu,
i) rower rehabilitacyjny stacjonarny:
ergometr rehabilitacyjny z magnetycznym
regulowanym siedziskiem, mechanizm wolnego biegu
Profesjonalny ergometr z magnetycznym systemem obciazenia do cwiczen w pozycji siedzacej
-ergonomiczna konstrukcja ramy
-regulowane siedzisko ( góra-dól) siedzisko dla cwiczacego
-komputer monitorujacy parametry: tetno, predkosc wykonywanej pracy, czasu, ilosc spalanych kalorii, wielkosci
obciazenia
-16 programów treningowych
-funkcja doboru tetna w zaleznosci od obciazenia
-regulacja wielkosci pracy cwiczacego w oparciu o plec,wage, wzrost, tetno docelowe
o/dopuszczalne obciazenie 150 kg
wymiary 97 x 70 x 130 cm, waga 37 kg - 3 szt.
j) fotel rehabilitacyjny poziomy: komputer monitorujacy parametry tetno, kalorie
predkosc, regulacja doboru tetna w zaleznosci od obciazenia cwiczacego.
Profesjonalny ergometr eliptyczny redukujacy w trakcie cwiczen obciazenie stawów konczyn dolnych i kregoslupa
cwiczacego
-ergonomiczna konstrukcja ramy
-komputer monitorujacy parametry: tetno, predkosc, czasu, ilosc spalanych kalorii, wielkosc obciazenia
-8 programów treningowych
-funkcja doboru tetna w zaleznosci od obciazenia cwiczacego
-wymiary 170 x 66 x 160 cm, waga 55 kg - 2 szt.

k) poduszka rehabilitacyjna AIR DYNE - 8 szt.
I) batut do cwiczen srednica ok. 1,5 m - 1,8m
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