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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Brzeźnio: Dostawa pozostałego wyposażenia do siłowni w 

Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 

Numer ogłoszenia: 45482 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl  

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pozostałego wyposażenia do 

siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu 

zamówienia Wykonawca dostarczy: - kosz na śmieci 4 sztuki - lustro łazienkowe prostokątne 4 

sztuki - szafę socjalną (BHP) ubraniową, metalowa trzydrzwiową sześciokomorową 2 sztuki - szafę 

socjalną (BHP) ubraniową metalową, dwudrzwiową czterokomorową 1 sztuka - ławkę szatniową 2 

sztuki - krzesło 7 sztuk - biurko 1 sztukę - krzesło obrotowe 1 sztukę - wieszak metalowy ze stali 1 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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sztukę - uchwyt na papier toaletowy 3 sztuki - elektryczną suszarkę do rąk 1 sztukę - lustro płaskie 

antyrozpryskowe w ramie aluminiowej 2 sztuki Zaproponowane przez Wykonawcę wyposażenie 

musi być w I gatunku. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 m-ce na każdy element dostawy, 

licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz. Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ 

pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, 

że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może 

uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej 

takie same lub korzystniejsze parametry/właściwości w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. 

Parametry/ właściwości zostały wskazane w załączniku nr 1 do siwz. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także 

prawo do korzystania z opinii ekspertów.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.00.00-1, 39.15.00.00-8. 

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: Okres w dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 
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 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 nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
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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: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 

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 

opisów urządzeń technicznych, instrukcji obsługi, kart katalogowych, lub innych 

dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego w siwz. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie 

jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) formularza ofertowego - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ; oraz 

załącznika nr 2a - formularza cen jednostkowych; b) oryginału pełnomocnictwa udzielanego 

osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym 

zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; c) w przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; d) oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówien publicznych 
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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 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: a) zmiana terminu 

przewidzianego na zakończenie robót: - niedostępność wyposażenia spowodowana terminami 

dostaw od producenta. b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian 

technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - 

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; - zmiana ceny umownej (dotyczy tylko zmniejszenia ceny umownej): W 

przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z części przedmiotu zamówienia lub zmniejszy jego 

zakres, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z cen podanych 

w formularzu ofertowym, który będzie stanowił załącznik do umowy. c) pozostałe rodzaje zmian 

spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającymi wpływ na realizację zamówienia; - konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota 

brutto; - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz; - zmiana 

sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 
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zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; d) 

Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni. e) 

Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych 

danych identyfikacyjnych. f) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. g) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór 

nad przedmiotem umowy. h) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z 

przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć. 

i) Na podstawie art. 93 ust. 1a zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. j) 

Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i ustalenia 

nowego wynagrodzenia w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę. Powodem zmniejszenia 

zakresu prac może być m.in. brak środków zewnętrznych na finansowanie, nie wykonanie przez 

Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia itp. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej 

wymaga podpisania aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio. 

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

11.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,  

I piętro, Sekretariat, pok. nr 17. 

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 W RAMACH DZIAŁANIA 313, 322, 323 ODNOWA I 

ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 

2013. 
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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 

 

       Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 

 


