Mniszków: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA
TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU:
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w Gminie Mniszków.
Numer ogłoszenia: 234108 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
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.
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 POMOCY
DYDAKTYCZNYCH DLA TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU:
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
jest zakup i dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego dla trzech szkół podstawowych, w ramach
projektu : Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków
finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z budżetu
krajowego, oraz mebli szkolnych w ramach cross-financing-u, niezbędnych do prowadzenia
następujących zajęć dydaktycznych: 1)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji; 2)zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych; 3)zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
4)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 2.Wszystkie materiały, pomoce i
produkty, będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe oraz winny posiadać
niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone
obowiązującym prawem. Szczegółowy opis materiałów, pomocy i produktów z wyspecyfikowaniem
rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Wskazane w nim nazwy i opisy nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy PZP, a jedynie
doprecyzowują oczekiwania jakościowe i określają cechy techniczne dla osiągnięcia zamierzonych
celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych
opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem
przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych
nie gorszych od założonych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny, był

podobny pod względem: 1)gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj, właściwości), 2)charakteru
użytkowego ( tożsamości, funkcji), 3)charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),
4)parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność), 5)parametrów bezpieczeństwa
użytkowania. 3.Pomoce dydaktyczne zostały podzielone na 3 grupy, odpowiadające 3 szkołom
podstawowym, do których to bezpośrednio kierowana będzie dostawa i gdzie będzie ona
protokolarnie odbierana przez Wykonawcę, Dyrektora szkoły, Zamawiającego. Komplet trzech
częściowych protokołów (odbiory bez uwag) odpowiadających 3 szkołom stanowi końcowy odbiór
przedmiotu zamówienia i będzie podstawą przyjęcia i zapłaty faktury za całość zamówienia.
4.Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady
na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania ostatniego z trzech w/w protokołów odbiorów
częściowych. Wykonawca w okresie gwarancji, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest
dokonywać wszelkich napraw przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia
przez Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający PRZEWIDUJE możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcom wybranym w niniejszym postępowaniu w
trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego

wg zasady spełnia*- nie spełnia*.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z
art. 22 ust.1 ustawy oraz wykaże że w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania ofert
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej

1 dostawę o wartości co najmniej 60 000,00zł brutto ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych), z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorów wraz z
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez
Zamawiającego wg zasady spełnia*- nie spełnia*.
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 . Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego

wg zasady spełnia*- nie spełnia*.
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 . Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego

wg zasady spełnia*- nie spełnia*.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży : oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy oraz przedstawi informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, w wysokości nie mniejszej niż 70 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg zasady spełnia*-

nie spełnia*.
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
W

przypadku

zaoferowania materiałów

i

urządzeń

równoważnych opisywanym,

Wykonawca ma obowiązek wykazać za pomocą swoich dokumentów, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz ofertowy, 2.Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 SIWZ),
3.Zaakceptowany projekt umowy, 4. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu Wykonawca przedstawi w szczególności - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - o ile te inne podmioty będą brały udział w realizacji
części zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z
zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze
zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.
Kierując się zapisami art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP Zamawiający dopuszcza
dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku
VAT 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 3)
zmiany treści umowy z Instytucją, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia 4) zmiany
terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, o ile taka
zmiana nie spowoduje utraty dofinansowania. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów
między stronami. 5.Zmiany umowy, o których mowa w ust.3, nie mogą powodować zwiększenia
wartości umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.3 pkt 1). 6.W razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim
zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
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: GMINA
MNISZKÓW 26-341 MNISZKÓW ul. Powstańców Wielkopolskich 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.07.2012 godzina 12:00, miejsce: GMINA MNISZKÓW 26-341 MNISZKÓW ul. Powstańców
Wielkopolskich 10 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 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach konkursu nr
POKL/I/9.1.2/ST/11 ogłoszonego przez Łódzki Urząd Marszałkowski w Łodzi..
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: nie

