
str. 1 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.niemodlin.pl 

 

Niemodlin: Dostawa mebli, wyposażenia i sprzętu sportowego wraz z montażem dla 

Stadionu Miejskiego w Niemodlinie 

Numer ogłoszenia: 190207 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli, wyposażenia i 

sprzętu sportowego wraz z montażem dla Stadionu Miejskiego w Niemodlinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa mebli, wyposażenia i sprzętu sportowego, sprzętu AGD, 

telewizyjnego, audiowizualnego oraz systemu nagłośnienia wraz z montażem na Stadionie 

Miejskim przy ulicy Sportowej w Niemodlinie. 2. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi 

na niżej wymienione części, z których każda może być realizowana na podstawie odrębnej 

umowy: 1)Część I Dostawa mebli wraz z montażem na Stadionie Miejskim przy ulicy 

Sportowej w Niemodlinie 2)Część II Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego wraz  

z montażem na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Niemodlinie 3)Część III Dostawa 

sprzętu AGD, audiowizualnego, telewizyjnego oraz nagłośnienia wraz z montażem na 

Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Niemodlinie 3.Dostarczone meble, wyposażenie  

i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane zgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Zał. nr I, II i III do niniejszej SIWZ, 

zmontowane, gotowe do użytku oraz ustawione lub zawieszone w pomieszczeniach  

i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

http://www.niemodlin.pl/
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 32.32.00.00-2, 32.34.24.00-6, 

37.40.00.00-2, 37.45.10.00-4, 37.45.17.10-4, 42.71.61.20-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na część I  

i III zamówienia. 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium tylko na część II zamówienia 

dot. dostawy sprzętu sportowego w wysokości 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych). 

III.2) ZALICZKI 

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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć: 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Dowód wniesienia wadium (tylko dla części II zamówienia). 2) Wypełniony i podpisany 

Formularz OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo. Upoważnienie osób 

podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 



str. 4 

oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) Pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, na których wiedzy, doświadczeniu i 

osobach, Wykonawca będzie polegał do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp) - jeżeli będzie dotyczyć, wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ, 5) Wypełniony druk dot. 

powierzonych części zamówienia podwykonawcom - zał. nr 5 - jeżeli będzie dotyczyć. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu 

realizacji umowy w razie wystąpienia: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, b) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, 

mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 2) Zmianie będącej wynikiem 

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy, 3) Zmianie nazwy, 

adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub 

połączeniem z inną firmą. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian  

i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej 

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

(zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp). 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści 

umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym 

uzasadnieniu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.niemodlin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miejski w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; Wydział 

Inwestycji i Funduszy Europejskich pokój 39 (II piętro). 

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

ofert: 15.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Biuro Podawcze (parter, p. 5) Urzędu Miejskiego 

w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin. 

http://www.niemodlin.pl/
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mebli wraz z montażem na Stadionie Miejskim przy ulicy 

Sportowej w Niemodlinie. 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  
Dostawa mebli wraz z montażem na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Niemodlinie. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2. 

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego wraz z montażem na 

Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Niemodlinie. 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  
Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego wraz z montażem na Stadionie Miejskim przy 

ulicy Sportowej w Niemodlinie. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.45.10.00-4, 37.45.17.10-4. 

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu AGD, audiowizualnego, telewizyjnego oraz 

nagłośnienia wraz z montażem na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Niemodlinie. 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  
Dostawa sprzętu AGD, audiowizualnego, telewizyjnego oraz nagłośnienia wraz z montażem 

na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Niemodlinie. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.00.00-2, 32.34.24.00-6, 42.71.61.20-5. 

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 05.09.2014 r. 

 
 


