
 

 

 

ZMIENIONE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Nowe Ostrowy , 

Nowe Ostrowy 80,  

99-350 Nowe Ostrowy, 

pow. kutnowski 

woj. łódzkie,  

tel. 024 3561400, faks 024 3561400. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.bip.org.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 gminie Nowe Ostrowy”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Nowe Ostrowy:  

CZĘŚĆ I - modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ostrowach poprzez: - 

organizację placu zabaw - wyposażenie i montaż urządzeń placu zabaw, - dostawę wyposażenia ( tj. 

wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach, meble i wyposażenie wypoczynkowe, 

wyposażenie kuchni, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające 

bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny);  

CZĘŚĆ II - modernizacja 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Imielnie poprzez: - 

organizację placu zabaw - wyposażenie i montaż urządzeń placu zabaw, - dostosowanie pomieszczeń 

toalet do potrzeb dzieci oraz modernizację toalet dla personelu, - dostawę wyposażenia ( tj. 

wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach, meble i wyposażenie wypoczynkowe, 

wyposażenie kuchni, rolety okienne, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, 

wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny). 

Dokładny przedmiot i zakres zamówienia określony jest w formularzach szczegółowych kalkulacji 

cenowych. 

II.1.5)  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: nie dotyczy 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

37535200-9 -  Wyposażenie placów zabaw 

39166210-6  Pomoce dydaktyczne 

37520000-9  Zabawki 

39161000-8 Meble przedszkolne 



 

 

39100000-5 – Meble różne 

39200000-4 Wyposażenie domowe 

39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 

44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne 

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz 

lub aparatura powielająca 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 

45421145-2 Instalowanie rolet 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) Termin wykonania zamówienia: do 25.09.2015 r. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia 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 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być 

złożone przez każdy podmiot) - ocena będzie polegała na stwierdzeniu czy odpis jest aktualny i 

obejmuje zakres działalności pozwalającej zrealizować przedmiot zamówienia Ocena spełnienia 

warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców 

dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując 

formułę: spełnia - nie spełnia Wykonawca spełnił te warunki 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie ustala się 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie ustala się 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie ustala się 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



 

 

Nie ustala się 

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; 

- 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.4.3.2) 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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) 

a) Formularz ofertowy, b) Formularze szczegółowych kalkulacji cenowych, c) Parafowany przez 

Wykonawcę Wzór umowy, d) Formularz wykonanych robót, dostaw 

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) Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna - nie 

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 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza 

zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy oraz postanowień zawartej umowy w drodze udzielenia zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) urzędowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT - jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT powodować będzie 

zwiększenie lub zmniejszenie kosztów umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza 

zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego 

przez wykonawcę; 2) zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego 

wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, konta, kierownika budowy); 3) zmiany 

spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ nadzwyczajnymi warunkami jak: niewybuchy i niewypały, 

wykopaliska archeologiczne inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac (np. gradobicie, huragany, 

trąby powietrzne). 4) Zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z 

przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień 

zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe 

okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - obliczy koszty zmiany, 

jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, - opisze wpływ zmian na termin 

wykonania umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.noweostrowy.bip.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy Nowe Ostrowy Nowe Ostrowy 80 99-350 Ostrowy. 

IV.4.4) Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:  

Oferty należy złożyć do 13.08.2015 r. do godz. 13
00

  w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Nowe 

Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy sekretariat - pok. nr 12. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2015 r. o godz. 13
05

  w siedzibie Urzędu Gminy Nowe 

Ostrowy. 

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 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1.Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie 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: Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w 

Ostrowach. 



 

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - organizacja placu zabaw - 

wyposażenie i montaż urządzeń placu zabaw, - dostawa wyposażenia ( tj. wyposażenie do utrzymania 

czystości w pomieszczeniach, meble i wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie kuchni, zabawki i 

pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad 

dziećmi, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny); Dokładny przedmiot i zakres zamówienia określony jest 

w formularzach szczegółowych kalkulacji cenowych - załącznik nr 4a. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 39.16.62.10-6, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 

39.10.00.00-5, 39.20.00.00-4, 39.70.00.00-9, 44.41.00.00-7, 30.19.00.00-7, 30.20.00.00-1, 

32.30.00.00-6, 48.00.00.00-8, 48.19.00.00-6, 45.42.11.45-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2015. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 

Imielnie. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - organizacja placu zabaw - 

wyposażenie i montaż urządzeń placu zabaw, - dostosowanie pomieszczeń toalet do potrzeb dzieci 

oraz modernizację toalet dla personelu, - dostawa wyposażenia ( tj. wyposażenie do utrzymania 

czystości w pomieszczeniach, meble i wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie kuchni, rolety 

okienne, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające bezpieczne 

warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny). Dokładny przedmiot i zakres 

zamówienia określony jest w formularzach szczegółowych kalkulacji cenowych - załącznik nr 4b.. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 39.16.62.10-6, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 

39.10.00.00-5, 39.20.00.00-4, 39.70.00.00-9, 44.41.00.00-7, 30.19.00.00-7, 30.20.00.00-1, 

32.30.00.00-6, 48.00.00.00-8, 48.19.00.00-6, 45.42.11.45-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2015. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

Zamówienie publiczne pn.   

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Nowe Ostrowy” opublikowano w 

BZP w dniu 30.07.2015 r.,  Nr ogłoszenia: 193730 – 2015 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 03.08.2015 r.,  Nr 196062 

– 2015 

 

 

 

         Wójt Gminy 

       Nowe Ostrowy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


