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Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem

wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 555214-N-2019 z dnia 2019-05-31 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", krajowy numer

identyfikacyjny 36164889100000, ul. ul. Stara  4 , 00-231  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 22 635-22-81, 22 831-41-94, e-mail sekretariat@rodzinnawarszawa.pl, faks 22 831-41-94, 22

635-22-81. 

Adres strony internetowej (URL): www.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Nie 

www.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/2019-r

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie papierowej złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 

Adres: 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane wraz z dostawą i
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montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka” 

Numer referencyjny: CWR.263.7.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty

budowlane wraz z dostawami realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i

przebudowa budynku Ogniska „Starówka” przy ul. Starej 4”, stanowiąc kontynuację przebudowy

budynku, polegające na wykonaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynku, instalacji alarmu, kamer i

wideodomofonów oraz dostawie mebli i sprzętu, pn. „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem

wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”” obejmujące swoim zakresem: Część 1: wykonanie

posadzek, wykładzin, zdobienie ścian, wykonanie okładzin ścian, zdobienie przeszkleń, rolety okienne,

zabezpieczenie okien, wykonanie i instalacja neonu, przeróbki elektryczne (gniazdka elektryczne),

zamontowanie szyn na sufitach wraz z tkaniną, zabezpieczenie okien, wykonanie greenscreenu, montaż

przepierzeń systemowych w toaletach, instalację chrobotka oraz napisu (zgodnie z rysunkiem nr 01

„Widok ściany wejścia do kuchni”), montaż posiadanych przez zamawiającego: smart lustra,

oczyszczaczy powietrza, dystrybutora wody, wykonanie płytek z numeracją pomieszczenia (zgodnie z

numeracją pomieszczeń zastosowaną w Dokumentacji projektowej), wykonanie instalacji alarmu, kamer i

wideodomofonów; Część 2: Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych zgodnie z
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Dokumentacją projektową (zgodnie z rysunkami oraz zgodnie z zestawieniem mebli); Część 3: Zabudowa

wewnętrznej sali zabaw (tzw. „małpi gaj”) w pomieszczeniu nr 0.2.03, w konstrukcji samonośnej,

wyposażona w: zjeżdżalnie, tunele, basen z piłkami, przeszkody, mini ściankę do wspinaczki;

zabezpieczone dla dzieci w wieku 1-6 lat. (dokładniejszy opis w tabeli „Główna tabela zestawienia

pomieszczeń” dla pomieszczenia 0.2.03); Część 4-10: dostawa i montaż mebli/wyposażenia/sprzętu

zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

39100000-3

37535200-9

45400000-1

45300000-0

39700000-9

35121700-5

42640000-4

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 
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lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

60

2019-09-30

2019-09-30

2019-09-30

2019-09-30

2019-09-30

2019-09-30

2019-09-30

2019-09-30

2019-09-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zdolność techniczna: Część 1: Wykonawca musi wykazać, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (w ramach

jednego zamówienia/umowy), polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji budynku

użyteczności publicznej, obejmującą swym zakresem prace remontowe/wykończeniowe; Część 2:
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Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej

jedną dostawę mebli do zabudowy o wartości zamówienia co najmniej 180 000,00 zł brutto Część 5:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej

jedną dostawę mebli wypoczynkowych (siedzisk) o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł

brutto Zdolność zawodowa: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 
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1) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz.

716), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do IDW; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt.1 Ustawy – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Ustawy–

konsorcjum), dokument składa odrębnie każdy z uczestników; UWAGA!!! Zgodnie z art. 26 ust. 6

Ustawy, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017

r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). W przypadku wskazania przez wykonawcę w pkt.

14 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do IDW) dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych

(adres strony www) , Zamawiający pobierze je samodzielnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) wykaz robót budowlanych, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do IDW, zawierający opis zakresu tych

robót, odpowiadający warunkowi (zakresowi) określonemu w pkt 3.2.c) IDW, wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
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przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty; DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA; 2) wykaz dostaw, zgodnie z treścią załącznika nr

5 do IDW, zawierający opis zakresu tych dostaw, odpowiadający warunkowi (zakresowi) określonemu

w pkt. 3.2 c) IDW, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

DOTYCZY CZĘŚCI 2 i 5 ZAMÓWIENIA; 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty dołączane do oferty: a) wypełniony formularz oferty zgodny z treścią załącznika nr 1 do

IDW; b) wypełniony odpowiednio, tj. w zależności od Części, na którą/które Wykonawca składa ofertę

, formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi: a. Część 2 - załącznik nr 1a do IDW, b.

Część 4 - załącznik nr 1b do IDW c. Część 5 - załącznik nr 1c do IDW d. Część 6 - załącznik nr 1d do

IDW e. Część 7 - załącznik nr 1e do IDW f. Część 8 - załącznik nr 1f do IDW g. Część 9 - załącznik nr

1g do IDW h. Część 10 - załącznik nr 1h do IDW –DOTYCZY CZĘŚCI 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ZAMÓWIENIA; UWAGA - dot. Części 2 zamówienia: Wykonawca winien w Formularzu

asortymentowo-cenowym wypełnić w tabeli część pn. „Deklaracja o spełnieniu wymagań SIWZ”, w

celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę meble (projektowane) spełniają minimalne

wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ. – dot. Części 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

zamówienia: Wykonawca winien w Formularzu asortymentowo-cenowym wypełnić w tabeli część pn.

„Deklaracja o spełnieniu wymagań SIWZ” i podać nazwę producenta oferowanego asortymentu wraz

z podaniem modelu/typu mebla/wyposażenia/sprzętu, a w przypadku sprzętu również parametrów
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technicznych celem wstępnej weryfikacji przez Zamawiającego czy sprzęt ten spełnia minimalne

wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ, lub w przypadku braku takich oznaczeń

(modelu/typu) – innych, przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jednoznacznie

identyfikujących zaoferowany asortyment, cenę (zgodnie ze wzorem Formularza asortymentowo-

cenowego). Zamawiający zastrzega, że brak zawarcia w Formularzu asortymentowo-cenowym

deklaracji potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ dla jakiegokolwiek asortymentu w tabeli lub

brak wskazania danych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego asortymentu

(wymaganego powyżej: producenta, modelu/typu, innych cech), jednoznacznie przesądzać będzie o

niepodlegającej wyjaśnieniom wadliwości oferty i będzie skutkować jej odrzuceniem przez

Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ. c)

oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do IDW; d) oświadczenie o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do IDW – DOTYCZY CZĘŚCI 1, 2

ORAZ 5 ZAMÓWIENIA; e) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw

wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik

nr 2 i 3) oraz składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów –

zobowiązanie należy złożyć w oryginale; f) jeżeli ofertę podpisze osoba nie figurująca w rejestrze lub

ewidencji, to do oferty winno zostać dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione

do składania oświadcz wolni w imieniu wykonawcy (w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii); g) dowód wniesienia wadium – DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Część 1 10 000,00 Część 2 6 000,00 6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: a) pieniądzu; 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 udzielonych 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.
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
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Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:



31.05.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cfb0e80c-1fc2-4cc1-a850-78dbb8b4793a

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cfb0e80c-1fc2-4cc1-a850-78dbb8b4793a 13/26

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

termin realizacji 20,00

gwarancja 20,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
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Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

W zakresie Części 1: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniżej opisanym

zakresie i przypadkach: a. zmiana terminu ukończenia robót: i. zmiany spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczególności klęskami żywiołowymi, ii. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi

w SIWZ warunkami i zdarzeniami, w szczególności: 1) w razie konieczności podjęcia działań

zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i

zdrowiu ludzi, 2) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych

robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie

zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie

pierwotnego terminu umownego, 3) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione

organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy, 4) niewypały, niewybuchy, 5) wykopaliska

archeologiczne, 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne w tym

wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna, 7) odmienne od

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, iii. zmiany będące

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 1) wstrzymanie robót

przez Zamawiającego, 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; iv. inne przyczyny zewnętrzne

niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub

wykonywania innych czynności przewidzianych umową; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z

okoliczności wymienionych w lit. a termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty,
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nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. b. zmiany technologiczne spowodowane w

szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń

wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2)

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie

kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu

zamówienia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 3) pojawienie się nowszej technologii

wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub

kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 4)

konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych

niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu zamówienia, 5) zmiany technologiczne prowadzące do: i. obniżenia kosztu

wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności, ii. obniżenia kosztów użytkowania obiektu

czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej, iii. podniesienia wydajności urządzeń,

podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny

końcowej; 6) zlecenie robót koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu

technicznego urządzeń infrastruktury technicznej, 7) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany

obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, 8) konieczność usunięcia sprzeczności w

dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności

gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 9) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez

Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się

konieczne, w szczególności zmiany spowodowane odmową wydania przez organ administracji decyzji

lub wydaniem decyzji nieuwzględniającej w całości żądania wnioskodawcy, 10) odmienne od przyjętych

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne

skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach

technologicznych, 11) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności

wymienionych w lit. b możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

materiałów i technologii robót. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia

odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Wartość zmiany wynagrodzenia

zostanie ustalona z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie Wykonawcy a w
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zakresie robót, dla których nie określono cen jednostkowych w ofercie Wykonawcy, z zastosowaniem

czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD

obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym. c. pozostałe zmiany spowodowane następującymi

okolicznościami: i. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ; ii.

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia; iii. kolizja z planowanymi

lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, iv. zmiany

uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego, v. zmiany prowadzące do

likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. c, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu

wykonania przedmiotu zamówienia, materiałów i technologii robót. W przypadku pkt. ii zmiany mogą

dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty

odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. d. zmiana osób i podmiotów: i. zmiany

osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od

Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, ii. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy,

dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń

wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach

którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający

dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie

mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego

podwykonawcę. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmianie z

przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony

umowy. 2. Przesłanki określone w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest

sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz

potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1.

Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 4. Zmiany umowy mogą

być dokonane również w przypadku zaistnienie okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy

Prawo zamówień publicznych. W zakresie Części 2-10: 1. Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania zmian postawień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1: i. gdy będzie to
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spowodowane zmianą terminu zakończenia wykonywania lub odbioru przez właściwy organ

administracyjny robót budowlanych, objętych Częścią 1 zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, a

prowadzone roboty przez wykonawcę robót budowlanych będą uniemożliwiały Wykonawcy prawidłowe,

niesprzeczne z jej celem i niezagrożone wykonanie Umowy; ii. w przypadku zaistnienia siły wyższej,

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy lub

obowiązującymi przepisami – w takim przypadku termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec

odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2. W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okoliczność ta będzie miała wpływ na podwyższenie lub obniżenie

wynagrodzenia. Strona wnioskująca o zmianę wskaże drugiej Stronie w jakim zakresie zmiana ma wpływ

na koszty wykonania zamówienia oraz przedstawi stosowne wyliczenia. Podwyższenie wynagrodzenia

jest dopuszczalne tylko jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, powodują po stronie Wykonawcy

dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy. 3. Zgłoszenie konieczności zmian przez Stronę

następuje w postaci pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Strona, do której

skierowano wniosek o zmianę Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku dokona jego analizy a w

przypadku uznania, że wniosek jest zasadny Strony przystąpią do negocjacji w zakresie zmiany Umowy.

4. Dokonanie zmian Umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymaga zgody

Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie tych zmian. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-06-18, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 
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> j. polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót wykończeniowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie

posadzek, wykładzin, zdobienie ścian, wykonanie okładzin ścian, zdobienie przeszkleń, rolety okienne,

zabezpieczenie okien, wykonanie i instalacja neonu, przeróbki elektryczne (gniazdka elektryczne),

zamontowanie szyn na sufitach wraz z tkaniną, zabezpieczenie okien, wykonanie greenscreenu, montaż

przepierzeń systemowych w toaletach, instalację chrobotka oraz napisu (zgodnie z rysunkiem nr 01 „Widok

ściany wejścia do kuchni”), montaż posiadanych przez zamawiającego: smart lustra, oczyszczaczy

powietrza, dystrybutora wody, wykonanie płytek z numeracją pomieszczenia (zgodnie z numeracją

pomieszczeń zastosowaną w Dokumentacji projektowej), wykonanie instalacji alarmu, kamer i

wideodomofonów;
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
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okres w dniach: 60
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin realizacji zamówienia 20,00

gwarancja 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie,

dostawa i montaż mebli projektowanych zgodnie z Dokumentacją projektową (zgodnie z rysunkami oraz

zgodnie z zestawieniem mebli)
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznej sali zabaw

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zabudowa

wewnętrznej sali zabaw (tzw. „małpi gaj”) w pomieszczeniu nr 0.2.03, w konstrukcji samonośnej,

wyposażona w: zjeżdżalnie, tunele, basen z piłkami, przeszkody, mini ściankę do wspinaczki; zabezpieczone

dla dzieci w wieku 1-6 lat. (dokładniejszy opis w tabeli „Główna tabela zestawienia pomieszczeń” dla

pomieszczenia 0.2.03)
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa i montaż mebli biurowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
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określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż

mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż

mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
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okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa i montaż stołów i stolików

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż

mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 7 Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż

mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 8 Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu AGD

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż

mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 9 Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż

mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42640000-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie
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cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 10 Nazwa: Dostawa i montaż innego wyposażenia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż

mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-09-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


