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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.rozprza.pl

Rozprza: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych realizowana w ramach projektu Przedszkole przy
szkole
Numer ogłoszenia: 171802 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rozprza , ul. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, woj. łódzkie, tel. 044 6496574,
6496108 w. 14, faks 044 6158006.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozprza.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 oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu Przedszkole przy szkole.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu
Przedszkole przy szkole. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: organizację palców zabaw (ławki, piaskownice,
stoły, kosze na śmieci), dostosowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia (umywalki, kompakty wc, pralki,
lodówki, krzesełka dla dzieci, art. czystości itp.) oraz pomocy dydaktycznych (gry,programy, puzzle,art.
papiernicze, komputery, tablice, radiomagnetofony itp.) w ramach ww. projektu. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia uwzględniający cechy techniczne, parametry oraz zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz
ilości do poszczególnych oddziałów przedszkolnych zawiera załącznik nr 1a do SIWZ -Wyszczególnienie
asortymentowo-ilościowe (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), kalkulacja cenowa.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=171802&rok=2015-07-09

1/6

9.07.2015

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=171802&rok=2015-07-09

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 39.16.22.00-7, 30.21.31.00-6,
30.19.50.00-2, 37.53.52.00-9, 44.41.13.00-7, 44.41.17.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
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: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium dla części
2 zamówienia. 1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w
wysokości 10.000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu wpłaconym
przelewem z rachunku bankowego wykonawcy na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym
Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004. Uwaga: na poleceniu przelewu
należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na modernizację oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych realizowaną w ramach projektu Przedszkole przy szkole Część 2 b. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn.
zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy
bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert (nie później niż do dnia składania ofert do godz. 10:00)
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
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
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
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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.Formularz cenowy oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2.Wyszczególnienie asortymentowo-ilościowe
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), kalkulacja cenowa - wg załącznika nr 1a do SIWZ; 3. Do oferty
należy dołączyć także, (jeżeli dotyczy): 1) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) w przypadku, gdy
ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=171802&rok=2015-07-09

4/6

9.07.2015

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=171802&rok=2015-07-09

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 96
2 - Termin płatności - 4
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.rozprza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rozprzy
Al. 900-lecia 3 (pok. 17) 97-340 Rozprza.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3 (sekretariat pok. 13) 97-340 Rozprza.
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 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
projektu Przedszkole przy szkole POKL poddziałanie 9.1.2.
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja placu zabaw.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu
Przedszkole przy szkole. Zakres części 1 zamówienia obejmuje: organizację palców zabaw (ławki,
piaskownice, stoły, kosze na śmieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający cechy
techniczne, parametry oraz zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz ilości do poszczególnych
oddziałów przedszkolnych zawiera załącznik nr 1a do SIWZ -Wyszczególnienie asortymentowo-ilościowe
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), kalkulacja cenowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 96
2. Termin płatności - 4

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup wyposażenia.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowana w ramach projektu
Przedszkole przy szkole. Zakres zamówienia część 2 obejmuje m.in.: dostosowanie pomieszczeń, zakup
wyposażenia (umywalki, kompakty wc, pralki, lodówki, krzesełka dla dzieci, art. czystości itp.) oraz
pomocy dydaktycznych (gry,programy, puzzle,art. papiernicze, komputery, tablice, radiomagnetofony
itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający cechy techniczne, parametry oraz zakres
rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz ilości do poszczególnych oddziałów przedszkolnych zawiera
załącznik nr 1a do SIWZ -Wyszczególnienie asortymentowo-ilościowe (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia), kalkulacja cenowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 39.16.22.00-7, 30.21.31.00-6,
30.19.50.00-2, 37.53.52.00-9, 44.41.13.00-7, 44.41.17.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 96
2. Termin płatności - 4
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