Mniszków: Zakup i Dostawa wyposażenia dodatkowego świetlicy
OSP w Stoku
Numer ogłoszenia: 16561 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341
Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i Dostawa
wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w Stoku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia
dodatkowego świetlicy OSP w Stoku w Gminie Mniszków wraz z jego rozmieszczeniem i
montażem. 2.Szczegółowy zakres dostawy zestawiono w formularzu cenowym
(załączniku nr 7 SIWZ) . 3.Dostawa kierowana będzie bezpośrednio do świetlicy OSP w
Stoku. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek
przedmiotu zamówienia oraz rozmieszczenie, montaż i instruktaż. Wszystkie materiały
powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego
używania tzn. że żadna część wyposażenia, składająca się na dostawę nie może być
wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i działać bez
uwag. Dostarczone wyposażenie musi być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec
uszkodzeniu w czasie dostawy. Dostarczone meble muszą posiadać certyfikat zgodności
z normą. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku
polskim. Wszystkie dostarczone towary muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty,
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym
prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu
dostawy zakupionych towarów). Wykonawca udziela zamawiającemu pełnej gwarancji

jakości na dostarczone wyposażenie na warunkach producenta, na okres wskazany w
ofercie. 5. Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z zamawiającym. Gotowość dostawy
wykonawca zgłosi zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem
dostawy. 6.W szczegółowym opisie elementów wyposażenia dodatkowego mogą
występować nazwy własne, znaki towarowe lub mogą być podane niektóre
charakterystyczne dla producenta wymiary, parametry. Nie są one wiążące i można
dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze
normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o
takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą standardów dostawy. Wykonawca
zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły
spełniają w/w wymagania określone przez zamawiającego, wypełniając odpowiednio
załącznik nr 6 tj. tabelę równoważności. Zamawiający wymaga, aby przedmiot
zamówienia równoważny był podobny pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (
wielkość, rodzaj, właściwości), 2) charakteru użytkowego ( funkcji, przeznaczenia), 3)
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału) 4) parametrów technicznych
(moc, pasmo przenoszenia sygnału, wytrzymałość, trwałość), 7.Zamawiający zastrzega
obowiązek osobistego wykonania prac związanych z rozmieszczeniem i montażem
asortymentu w ramach zamówienia na dostawy przez wykonawcę dostawy. 8.Podane w
opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie doprecyzowują
oczekiwania jakościowe. 9.Kody CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni,
39150000-9 Różne meble i wyposażenie, 39290000-1 Wyposażenie różne.
10.Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12.Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 13.Przedmiotem niniejszego
postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 14.Zamawiający nie dopuszcza
możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 15.Zamawiający nie przewiduje
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16.Wymagania
stawiane wykonawcy: 1) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2)
wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) ustanowienie
przedstawiciela wykonawcy do kontaktów roboczych, 4) określenie przez wykonawcę
telefonów kontaktowych i numerów fax oraz adresu e-mail innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5) zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 17.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.15.00.00-9, 39.29.00.001.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
25.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca złoży
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2
do siwz oraz dla spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4
przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy ( na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 zł.)
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wypełnionym formularzem cenowym,
tabela równoważności - w przypadku oferowania elementu dostawy równoważnego,
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
VI.2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1 - Cena - 0.9
2 - Okres gwarancji - 0.1
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ. 2.Kierując się zapisami art. 144 ust.1 ustawy pzp Zamawiający
dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1)
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, 2) zmiany treści umowy z instytucją, która przyznała środki na sfinansowania
zamówienia, 3)zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy lub Zamawiającego, o ile taka zmiana nie spowoduje utraty dofinansowania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Mniszków ul. Powstańców
Wielkopolskich 10 , 26-341 Mniszków - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w
Stoku - jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rolnego w ramach
działania 413 (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) dla operacji , które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania ( Odnowa i rozwój wsi)..
IV.4.17) Czy 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: tak

