
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Jemielnicy w ramach programu
MALUCH+ 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowość: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48774623500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Jemielnicy w ramach programu
MALUCH+ 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c34a31f6-204e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195156/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-28 14:46
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000341/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Jemielnicy w ramach programu
MALUCH+ 2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.jemielnica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.jemielnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl,
Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej ePUAP pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenie, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz regularnie
ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin) 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się
korzystać z miniPortalu i przestrzegać postanowień tego regulaminu. 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazania tych dokumentów
oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia
wiadomości zawierającej dokumenty/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postepowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej opcję „dla Wykonawcy” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
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zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu w szczegółach
danego postępowania. W formularzu foerty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na której prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą pod
adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez
adres email: wojt@jemielnica.pl ;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-
mail: iod@bodo24.pl ;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i
montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Jemielnicy, w ramach programu „MALUCH+” 2021”; 
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
6. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; 
8. Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia: 
8.1. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez
Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą; 
8.2. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
8.3. na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego. 
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał: 
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
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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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6. Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia sal.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalnych wymagań technicznych i
funkcjonalnych zawarty jest w załączniku nr 2a do SWZ.

2) Ze względu na specyfikę zamówienia uzasadnione jest zachowanie integralności i zamysłu
koncepcyjnego wyrażonego w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zamówienie mebli i
artykułów wyposażenia wnętrz spójnych wizualnie, estetycznie, kolorystycznie, zachowując
określoną strukturę tkanin i innych materiałów, z których mają być wykonane.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) dostawę wyposażenia sal do Publicznego Żłobka w Jemielnicy,
b) wniesienie i rozmieszczenie całego wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego
miejscach,
c) montaż gdy dany produkt tego wymaga,
d) wszelkie czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru
zgodnie z przeznaczeniem.

4) Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli wraz ze wszystkimi niezbędnymi
do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez
Wykonawcę sposobu montażu.

5) Meble dostarczone w ramach wykonania zamówienia mogą być dostarczone w stanie
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zmontowanym.

6) Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:
a) podczas dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i
uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń
podczas dostawy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. Do czynności
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz
posprzątanie pomieszczeń po dokonanym montażu
b) przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie
produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020r.) i pochodzić z legalnej
dystrybucji. Musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda
powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonym przedmiocie zamówienia; 
c) przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
uzgodnieniami, dokumentami przetargowymi, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami prawa oraz spełniać obowiązujące normy i wymogi dotyczące parametrów
funkcjonalno-jakościowych dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania w
szczególności takich jak: bezpieczeństwo, odporność na ścieranie, wytrzymałość na tarcie,
odkształcenia przez ściskanie, ergonomia oraz zgodne z celem jakiemu ma służyć. 
d) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być
sporządzone w języku polskim w formie drukowanej;
e) przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi,
aprobaty techniczne, mieć oznakowanie znakiem CE, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty
wymagane przy tego typu dostawach, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne
elementy do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia
jest zakupywany;
f) przedmiot zamówienia musi być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Wszystkie urządzenia składające
się na przedmiot zamówienia powinny spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa dot. prawa dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne
dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien
spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany okazać w/w dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
g) dostarczony towar musi być posegregowany zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ i
zapakowany w opakowaniach umożliwiających jego jednoznaczną identyfikację.
h) wykonawca zapewni takie opakowanie dostarczanych pomocy jakie jest wymagane, by nie
dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca
dostawy.
i) odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
j) zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego
wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. 
k) w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie
powstały z winy Zamawiającego; 
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach;
- nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów
technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 5 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego
l) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej przy odbiorze
przedmiotu zamówienia, zaleceń w zakresie użytkowania i konserwacji, tj. instrukcje obsługi,
montażu i konserwacji, karty gwarancyjne w języku polskim. Wymienione zalecenia zostaną
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przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej. Szkody wynikłe z błędnego tłumaczenia
dokumentów na język polski obciążają Wykonawcę.
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji zamówienia. Suma
gwarancyjna w wysokości co najmniej równej wartości realizowanego zamówienia (posiadane
przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców,
którzy realizują przedmiot zamówienia – jeżeli dotyczy). W przypadku złożenia oferty na więcej
niż jedną część suma gwarancyjna dotyczy wysokości co najmniej sumy gwarancji dla
wszystkich części na które wykonawca składa ofertę. Wykonawca, wybrany do realizacji
zamówienia przed podpisaniem umowy przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

2) Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy zestawienia proponowanych
przedmiotów zamówienia wraz z kartami katalogowymi określającymi parametry techniczne lub
zdjęciami/ilustracjami produktu. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4) Ofertowane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia muszą posiadać wszystkie elementy
wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez Wykonawcę pomoce muszą
odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze
technicznie i jakościowo niż oddano w opisie przedmiotu zamówienia. 

5) Rozwiązania równoważne: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek
znaki towarowe, patent czy pochodzenia należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie
ofert równoważnych, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. 
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do
opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności leży po
stronie Wykonawcy. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo opisać produkt
równoważny w formularzu opisowym.
10. Minimalne warunki gwarancji, serwisowania dla każdej części:

1) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem przez min. 24
miesiące od daty uruchomienia, przetestowania i podpisanego obustronnie bezusterkowo
protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferowany
okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2) wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi
we wskazanym wyżej okresie.
3) udzielona gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym
wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas
normalnej eksploatacji; 
4) udzielona gwarancja nie może ograniczać zamawiającego do instalowania w sprzęcie
standardowych kart rozszerzeń, pamięci, napędów, procesorów, sterowników oraz bieżących
konserwacji sprzętu.
5) w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie
może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie
gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu;
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6) w przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu
Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad;
7) Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia
zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiązuje się wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych
lub lepszych parametrach
8) czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i
podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godziny (pełne godziny)
licząc od momentu zgłoszenia awarii;
9) Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed
upływem terminu gwarancji;
10) koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego
przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie
gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34911100-7 - Wózki

37520000-9 - Zabawki

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39121000-6 - Biurka i stoły

39143112-4 - Materace

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151000-5 - Meble różne

39221200-9 - Zastawa stołowa

39223000-1 - Łyżki, widelce

39520000-3 - Gotowe wyroby włókiennicze

44613400-4 - Pojemniki do przechowywania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia gospodarczego i sprzętu.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i
funkcjonalnych zawarty jest w załączniku nr 2b do SWZ. 

2) Za montaż Zamawiający uważa: rozpakowanie urządzeń oraz zamontowanie zgodnie z
zaleceniami producenta, uruchomienie urządzeń oraz instruktaż z obsługi i konserwacji
urządzeń dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

3) Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia: 
a) Podczas dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i
uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń
podczas dostawy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. Do czynności
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz
posprzątanie pomieszczeń po dokonanym montażu
b) przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnej dystrybucji. Musi
spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn
tkwiących w dostarczonym oprogramowaniu; 
c) przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
uzgodnieniami, dokumentami przetargowymi, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami prawa oraz spełniać obowiązujące normy i wymogi dotyczące parametrów
funkcjonalno-jakościowych dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania w
szczególności takich jak: bezpieczeństwo, odporność na uszkodzenia, wytrzymałość na tarcie,
ergonomia oraz zgodne z celem jakiemu ma służyć. 
d) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być
sporządzone w języku polskim w formie drukowanej;
e) oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania),
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aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020r.);
f) przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi,
aprobaty techniczne, mieć oznakowanie znakiem CE, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty
wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne
elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla
którego przedmiot zamówienia jest zakupywany;
g) przedmiot zamówienia musi być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Wszystkie urządzenia składające
się na przedmiot zamówienia powinny spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa dot. prawa dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne
dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien
spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany okazać w/w dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
h) dostarczony towar musi być posegregowany zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ i
zapakowany w opakowaniach umożliwiających jego jednoznaczną identyfikację.
i) wykonawca zapewni takie opakowanie dostarczanych urządzeń jakie jest wymagane, by nie
dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca
dostawy.
j) odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
k) zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie
spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. 
l) w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie
powstały z winy Zamawiającego; 
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach;
- nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów
technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 5 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego
m) w ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
szkolenia z obsługi oferowanego sprzętu.
n) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej przy odbiorze
przedmiotu zamówienia, zaleceń w zakresie użytkowania i konserwacji, tj. instrukcje obsługi,
montażu i konserwacji, karty gwarancyjne w języku polskim. Wymienione zalecenia zostaną
przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej. Szkody wynikłe z błędnego tłumaczenia
dokumentów na język polski obciążają Wykonawcę.

8. Dodatkowe wymagania odnoszące się do każdej części:

1) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji zamówienia. Suma
gwarancyjna w wysokości co najmniej równej wartości realizowanego zamówienia (posiadane
przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców,
którzy realizują przedmiot zamówienia – jeżeli dotyczy). W przypadku złożenia oferty na więcej
niż jedną część suma gwarancyjna dotyczy wysokości co najmniej sumy gwarancji dla
wszystkich części na które wykonawca składa ofertę. Wykonawca, wybrany do realizacji
zamówienia przed podpisaniem umowy przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

2) Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy zestawienia proponowanych
przedmiotów zamówienia wraz z kartami katalogowymi określającymi parametry techniczne lub
zdjęciami/ilustracjami produktu. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz
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terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4) Ofertowane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia muszą posiadać wszystkie elementy
wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez Wykonawcę pomoce muszą
odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze
technicznie i jakościowo niż oddano w opisie przedmiotu zamówienia. 

5) Rozwiązania równoważne: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek
znaki towarowe, patent czy pochodzenia należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie
ofert równoważnych, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. 
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do
opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności leży po
stronie Wykonawcy. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo opisać produkt
równoważny w formularzu opisowym.
9. Minimalne warunki gwarancji, serwisowania dla każdej części:

1) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem przez min. 24
miesiące od daty uruchomienia, przetestowania i podpisanego obustronnie bezusterkowo
protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferowany
okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2) wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi
we wskazanym wyżej okresie.
3) udzielona gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym
wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas
normalnej eksploatacji; 
4) udzielona gwarancja nie może ograniczać zamawiającego do instalowania w sprzęcie
standardowych kart rozszerzeń, pamięci, napędów, procesorów, sterowników oraz bieżących
konserwacji sprzętu.
5) w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie
może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie
gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu;
6) w przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu
Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad;
7) Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia
zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiązuje się wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych
lub lepszych parametrach
8) czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i
podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godziny (pełne godziny)
licząc od momentu zgłoszenia awarii;
9) Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed
upływem terminu gwarancji;
10) koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego
przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie
gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42999000-5 - Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane
w gospodarstwie domowym
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

39711200-1 - Roboty kuchenne

39713210-8 - Pralki i suszarki

42972000-0 - Części maszyn czyszczących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
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zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj. 
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonuje należycie:
a) w zakresie części I zamówienia: co najmniej jedną dostawę wyposażenia sal żłobkowych lub
przedszkolnych wartości min. 50 000,00 zł 
b) w zakresie części II zamówienia: co najmniej jedną dostawę wyposażenia gospodarczego lub
kuchennego o wartości min. 20 000,00 zł 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawców sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postepowaniu:
a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
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udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu: oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 3 do SWZ.

2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4. Oświadczenie to
jest podmiotowym środkiem dowodowym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym
postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy
czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować
dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach) wraz z załącznikami:
a) formularz cenowym - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik od nr
1.1a do nr 1.1b do SWZ w zależności od wyboru części zamówienia,
b) formularz opisowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik od nr
1.2a do 
nr 1.2b do SWZ w zależności od wyboru części zamówienia
2) Oświadczenie o których mowa w rozdziale IX pkt 1 SWZ (Załącznik nr 3); 
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SWZ (Załącznik nr 4 - jeżeli dotyczy) 
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w rozdziale X pkt 3 SWZ (Załącznik nr 5 -
jeżeli dotyczy). 
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy - zamawiający w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli
dotyczy) - zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
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Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty
oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców. 
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie
umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (umowa jest taka sama dla każdej części
zamówienia). 
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
3. Zamawiający może unieważnić postepowanie na podstawie art. 456 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia objęty dostawą przeznaczony jest dla Publicznego Przedszkola w
Jemielnicy w ramach zadania pn. Utworzenie w Jemielnicy przy ul. Długiej instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 (żłobka) z 25 miejscami opieki. Zadanie jest dofinansowane ze środków
budżetu Państwa w ramach programu MALUCH + 2021.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na dodatkowych
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dostawach, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art.214 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp, na
poziomie 20% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na
dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo
zwiększenie bieżących dostaw, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do
nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i
utrzymaniu tych produktów zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona
potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na
ten cel. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art.. 305 ustawy
Pzp.
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.	administratorem danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@jemielnica.pl ; 2.	administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@bodo24.pl ; 3.	 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Jemielnicy, w ramach programu „MALUCH+” 2021”;  4.	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;  5.	dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  6.	obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;  7.	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  8.	Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia:  8.1.	 na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;  8.2.	na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  8.3.	na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  8.4.	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  9.	nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał:  9.1.	 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  9.2.	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  9.3.	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   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.
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	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.	Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu: a)	Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,   Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ.  2.	W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-07 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 1.	Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-05
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