Stoczek Łukowski dnia 23 grudnia 2019 roku.
IRL. 271.5.1.2019

Miasto Stoczek Łukowski:
Dostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1.- Edukacja przedszkolna
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
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: Miasto Stoczek Łukowski, krajowy numer identyfikacyjny
71158239700000, ul. plac Tadeusz Kościuszki 1 , 21-450 Stoczek Łukowski, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 0-25 7970001, 7970173, e-mail miasto@stoczek-lukowski.pl, faks 0-25
7970073.
Adres strony internetowej (URL): www.stoczek-lukowski.pl
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: Administracja samorządowa
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)
Tak
www.bip.stoczek-lukowski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.stoczek-lukowski.pl
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 pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski pok.
211
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: Dostawy w ramach projektu
„Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”
Numer referencyjny: IRL. 271.5.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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:
5
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: Przedmiotem zamówienia są dostawy w ramach projektu
„Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”. Zamówienie zostało podzielone na 5
części: 1.Zadanie nr I: Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią- załącznik nr 5A do SIWZ;
2.Zadanie nr II: Wyposażenie toalety i prace dostosowawcze- załącznik nr 5B do SIWZ;
3.Zadanie nr III: AGD – Wyposażenie kuchni - załącznik nr 5C do SIWZ; 4.Zadanie nr IV:
Wyposażenie informatyczne sali- załącznik nr 5D do SIWZ; 5.Zadanie nr V: Wyposażenie
(sprzęt, zestawy zabawek, pomoce dydaktyczne) załączniku 5E do SIWZ; 3.5 Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania - części zamówienia został zawarty w

złączniku nr 5A; załączniku 5B i załączniku 5C, załączniku 5D i załączniku 5E do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44411700-1
39220000-0
30213100-6
30230000-0
32322000-6
48771000-3
39162100-6
39100000-2
37000000-8
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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-15
II.9) Informacje dodatkowe: W pkt. II.8 został wpisany najdłuższy okres realizacji. Ze
względu na podział zamówienia na części, dla każdej części termin realizacji zadania
przedstawia się następująco: Zadanie nr I: Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią - w terminie
do dnia 15 maja 2020 roku. Zadanie nr II: Wyposażenie toalety i prace dostosowawcze- w
terminie do dnia 17 lutego 2020 roku. Zadanie nr III: AGD –Wyposażenie kuchni-w terminie
do dnia 17 lutego 2020 roku. Zadanie nr IV: Wyposażenie informatyczne sali- w terminie do
dnia 17 lutego 2020 roku. Zadanie nr V : Wyposażenie (sprzęt, zestawy zabawek, pomoce
dydaktyczne ) w terminie wskazanym w formularzu oferty . Wykonawca zgodnie z ofertą
może zaproponować odpowiednio (7 dni/14dni/21dni od daty podpisania umowy.

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 określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu .
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)
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:
1. odpisu 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; b)
dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego; c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3 a) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone powyżej
stosuje się.
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:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego (art.25 ust.1 pkt. 2 p.z.p.), zamawiający żąda przedłożenia: specyfikacji
oferowanego asortymentu , w zakresie potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych
w opisie przedmiotu 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)
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
1 do SIWZ, b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
(wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,- Załącznik Nr 8 d)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.1.5.1 i 5.1.5.3 SIWZ – jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; e) Wypełniony i podpisany
formularz cenowy stanowiący odpowiednio część I Załącznika nr 5A do SIWZ; Załącznika nr
5B do SIWZ; Załącznika nr 5C do SIWZ; Załącznika nr 5D do SIWZ; Załącznika nr 5E do
SIWZ; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
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:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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)
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:
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
Gwarancja
40,00
Termin dostawy 40,00
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:
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:
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:
Dla Zadania nr I – Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią Oprócz przypadków, o których
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: a. niemożliwych do
przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które mają wpływ na realizację
zamówienia publicznego, b. wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których
nie można było wcześniej przewidzieć, c. działania osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu zamówienia , d. wystąpienia nieprzewidzianych warunków
fizycznych, wykopalisk o znaczeniu archeologicznym. Dla Zadania nr II: Wyposażenie
toalety i prace dostosowawcze; Zadania nr III: AGD – Wyposażenie kuchni; Zadania nr V:
Wyposażenie (sprzęt, zestawy zabawek, pomoce dydaktyczne ) Oprócz przypadków, o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: a)
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, b)
zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w
pkt a). w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w
niniejszej umowie, c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: i. gdy
wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie
terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą
obu Stron umowy, ii. z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy
w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia
skutków tego działania, Dla zadania nr IV Wyposażenie informatyczne sali: Oprócz
przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących okolicznościach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: a) zmniejszenie zakresu przedmiotu
zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego
w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) zmiany wysokości wynagrodzenia
umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt a). w zakresie nie
powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, c)
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: i. gdy wykonanie
zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w

zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu realizacji
umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy, ii.
z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym
pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,
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: 2020-01-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-01-31 okres w dniach: (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:
Informacje dotyczące administratora danych Klauzula informacyjna RODO dotycząca
wykonawców będących - osobami fizycznymi, - osobami fizycznymi prowadzącymi
działalność gospodarczą - pełnomocnikami wykonawców. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019r. poz.1843) – dalej zwanej „ustawą Pzp” Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s.
1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miasto Stoczek Łukowski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Stoczek
Łukowski, adres: ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski , telefon
kontaktowy: 25/7970001 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie,

kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w
art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019r. poz.1843 – zwaną dalej „Pzp”), „na zakupy w ramach projektu „Nasze przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1.Edukacja przedszkolna prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zwanego dalej
„zamówieniem”. 4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione do tego na podstawie
przepisów prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu
Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; c) osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp. 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane
osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej . 7. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie
z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje
umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej
ustawy oraz inne przepisy prawa. 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 1) prawo dostępu do danych
osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy
czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy
lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia . 2) prawo
żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana,
z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników . 3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, w następujących przypadkach: a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość
danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych, b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, c) Administrator nie
potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21
ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu - przy czym, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu , a nadto od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych
w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych
w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO . 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na
podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z
przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3; 2) prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono
zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO; 3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 10.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 11. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych
skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z
postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 12. Nie podlega
Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843),
informujemy iż: • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.
1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. • skorzystanie przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą. • wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr I: Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią
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:
Zamówienie obejmuje: a) Przygotowanie dokumentów zawierających rozmieszczenie
urządzeń zabawowych placu zabaw opisanym w lit. b w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym zapewniając strefy bezpieczeństwa w zakresie pozwalającym na zgłoszenie
robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Łukowie, pozwalającym na ich realizację
(zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a)Zakup i
montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa, Wielka forteca –
składająca się z wielu elementów ; Zabawka wielofunkcyjna – kolejka z wagonem Zabawka
wielofunkcyjna – piaskownica, c) Niwelacja terenu- prace ziemne z zakresu ukształtowania
powierzchni placu zabaw pod wykonanie około 100,00m2 bezpiecznej nawierzchni z

tworzyw sztucznych z odpowiednią konstrukcją podłoża pod dostarczone urządzenia
zabawowe nawierzchnia bezpieczna w kolorach ciemny granatowy lub grafitowy
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5A do SIWZ;
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: 2020-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany
będzie dzień, ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy. Przyjmuje się datę określoną w
ostatnim protokole (Końcowy protokół jakościowy), podpisanym przez Strony, bez
zastrzeżeń.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr II: Wyposażenie toalety i prace dostosowawcze
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:
Wszystkie przedmioty zamówienia z dostawą, montażem i pracami dostosowawczymi
niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Przedmiot zamówienia należy do miejsca
dostarczyć własnym transportem i zamontować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Niezbędne prace dostosowawcze polegają na: * ułożeniu na podłodze około 2,00m2 traktory
w kolorze jasnym, * ułożeniu na ścianie około 4,00m2 glazury w kolorze jasnym. *
wykonania wewnętrznej instalacji wod-kan o długości około 2,5m każda celem podłączenia
umywalki i sedesu * przebiciu stropu do piwnicy w której znajduje się istniejąca wewnętrzna
instalacja. W pomieszczeniu przeznaczonym na montaż podgrzewacza wody istnieje
instalacja elektryczna, która umożliwia podłączenie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5B do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44411700-1,
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: 2020-02-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany
będzie dzień, ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy. Przyjmuje się datę określoną w
ostatnim protokole (Końcowy protokół jakościowy), podpisanym przez Strony, bez
zastrzeżeń.
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr III: AGD –Wyposażenie kuchni
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: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia kuchni. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5C do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39220000-0,
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: 2020-02-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany
będzie dzień, ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy. Przyjmuje się datę określoną w
ostatnim protokole (Końcowy protokół jakościowy), podpisanym przez Strony, bez
zastrzeżeń.
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr IV: Wyposażenie informatyczne sali

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: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr IV został zawarty w
złączniku nr 5D do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30230000-0, 32322000-6, 48771000-3
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: 2020-02-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
Gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany
będzie dzień, ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy. Przyjmuje się datę określoną w
ostatnim protokole (Końcowy protokół jakościowy), podpisanym przez Strony, bez
zastrzeżeń.
Zadanie nr V : Wyposażenie (sprzęt, zestawy zabawek, pomoce
Część
5 Nazwa:
dydaktyczne )
nr:
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:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr V został zawarty w
złączniku nr 5E do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39100000-2, 37000000-8
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: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zapisany w pkt 4 termin dostawy został wpisany jako
maksymalny termin dostawy liczony od dnia podpisani umowy. Wykonawca- zgodnie z
ofertą może zaproponować odwodnienio (7 dni/14dni/21dni od daty podpisania umowy. Za
dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, ostatecznego odbioru
przedmiotu Umowy. Przyjmuje się datę określoną w ostatnim protokole (Końcowy protokół
jakościowy), podpisanym przez Strony, bez zastrzeżeń.

Zatwierdzam
Burmistrz Miasta Marcin Sentkiewicz

