
Dostawa jest realizowana w ramach projektu ”Radosne przedszkole w Kodrębie”  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

 

Kodrąb: Modernizacja oddziałów przedszkolnych  

w Kodrębie cz.1- dostawa urządzeń sanitarnych 

Numer ogłoszenia: 271942 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

woj. łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

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 Kodrębie cz.1- dostawa urządzeń sanitarnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

Przedmiot zamówienia jest dostawa umożliwiająca dostosowanie pomieszczeń (toalet)  

do potrzeb dzieci i personelu obejmująca m.in. : umywalki z półpostumentem, baterie  

do umywalek, miski ustępowe, podajnik na mydło, podajnik na papier toaletowy, podajniki  

na ręczniki papierowe itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz ilości) zawarty 

jest w Załączniku nr 7.  

Niniejsza dostawa jest tylko częścią zamówienia wynikającą z dostaw realizowanych  

w ramach projektu Radosne przedszkole w Kodrębie. Projekt został dofinansowany w 

ramach: Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

Wartość tej części (dotyczącej sanitariatów) nie przekracza wartości o której jest mowa w art. 

4 pkt. 8 ustawy pzp.  

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/
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Wykonawca dostarczy sanitariaty przewidziane do zakupu w budżecie projektu, na rzecz 

prawidłowej realizacji w/w projektu. Rzeczy te przeznaczone są dla dzieci uczęszczających 

do przedszkola- powinny zatem uwzględniać wiek dzieci - 3-5 lat; powinny posiadać także 

odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100% 

bezpieczne dla dzieci.  

Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed 

uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty 

przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej 

protokołem odbioru.  

Dostawę należy dostarczyć do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone egzemplarze nie spełniają 

wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne spełniające te wymogi.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawartyw Załączniku nr 7.  

Opisane w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach parametry przedmiotu zamówienia stanowią 

minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7. 

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: Okres  

w dniach: 10. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium 

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 nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
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 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie 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; 

 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. 
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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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Oświadczenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego 

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.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 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte 

zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 5 stanowiącym integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, pokój nr 12. 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7,  

97-512 Kodrąb, pokój nr 12. 

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: Dostawa jest realizowana w ramach projektu Radosne 

przedszkole w Kodrębie . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności  

w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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 

     Wójt Gminy Kodrąb 

          (-) 

mgr inż. Bożena Krawczyk 

 

 


