
                                                                                                   

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 

szkołach podstawowych w Gminie Świedziebnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny 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, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.swiedziebnia.pl 

 

Świedziebnia: Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych 

w Gminie Świedziebnia 

Numer ogłoszenia: 38520 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Świedziebnia , Świedziebnia 92A, 87-335 

Świedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4938460, faks 056 4938429. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiedziebnia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja 5 oddziałów 

przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych w Gminie Świedziebnia. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa/montaż wyposażenia (sprzętu/urządzeń/materiałów) celem 

modernizacji oddziałów przedszkolnych w gminie Świedziebnia, w podziale na następujące 

części: Część 1 - Artykuły plastyczne i biurowe. Część 2 - Wyposażenie łazienki. Część 3 - 

Wyposażenie kuchni i utrzymanie czystości. Część 4 - Place zabaw. Część 5 - Rolety. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę towarów, które powinny być dostosowane do 

http://www.bip.swiedziebnia.pl/


potrzeb dzieci w wieku 5 - 6 lat. Dotyczy to w szczególności artykułów plastycznych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 35.11.13.00-8, 37.50.00.00-3, 

39.20.00.00-4, 39.51.54.00-9, 44.41.00.00-7, 37.53.52.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

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 Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp 

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: 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione 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 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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) 

1. Wypełniony formularz Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania 

podwykonawcom w zakresie podwykonawstwa stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, 2. 

Szczegółowy kosztorys wraz z opisem sporządzony na podstawie Załącznika nr 5 do SIWZ, 3 

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, 

potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 

finansowych (odpowiednio) jeśli Wykonawca polega na czas realizacji zamówienia na 

zasobach innych podmiotów. 

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 - 95 

 2 - Termin realizacji zamówienia - 5 

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) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

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

ustawy Pzp, wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu 

zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, 

których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności: a) 

zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu 

zamówienia, b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację 

przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne 

zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, 

pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem 

strajku u Wykonawcy, działania wojenne, c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z 

przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od 

Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o 

czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za 

porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności, d) przedłużającej się 

niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z 

ewentualnym odwołaniem. 3) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, 

jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany 

stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź 

zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie 

Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. Fakt zaistnienia takich okoliczności 

podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają 

obopólnej zgody stron umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.swiedziebnia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ 

można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego - p. Anna Brzóska - Urząd Gminy 

Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87 - 335 Świedziebnia, pok. nr 2. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 02.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87 

- 335 Świedziebnia, pok. nr 14. 

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: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX- - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej.. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły plastyczne i biurowe.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa artykułów plastycznych i biurowych celem modernizacji 5 

oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowy w Gminie Świedziebnia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 35.11.13.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji zamówienia - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenie łazienki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa wyposażenia łazienki celem modernizacji 5 oddziałów 

przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych w Gminie Świedziebnia. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji zamówienia - 5 



 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wyposażenie kuchni i utrzymanie czystości. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni i utrzymania czystości celem 

modernizacji 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych w Gminie 

Świedziebnia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji zamówienia - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Place zabaw. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw celem modernizacji 5 

oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych w Gminie Świedziebnia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3, 37.53.52.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji zamówienia - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rolety. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa i montaż rolet celem modernizacji 5 oddziałów 

przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych w Gminie Świedziebnia. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji zamówienia - 5 

 

 
 


