
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:

www.rymanow.pl

Rymanów: Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w 
Sieniawie

Numer ogłoszenia: 56160 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż wyposażenia hali 

sportowej w Sieniawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w Sieniawie. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Na wniosek Wykonawcy, 
Zamawiający udostępni do wglądu w swojej siedzibie dokumentację projektową obiektu. Zawarte w 
opisie przedmiotu zamówienia nazwy podano jako przykładowe, określające ich standard 
techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować produkty innych firm które odpowiadają 
standardowi określonemu w opisie lub ten standard podwyższają. Zamawiający zaleca aby 
Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące 
przedmiotu zamówienia: - dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 
2012), - wyposażenie hali powinno być zgodne z europejskimi normami, posiadające aktualne 
certyfikaty uprawniające do oznaczenia urządzeń sportowych znakiem bezpieczeństwa zgodnie z 
obowiązującym prawem, - gwarancja na wyposażenie i montaż min. 24 miesiące od daty 
protokolarnego odbioru, - na dzień odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przekazać 
kartę gwarancyjną na cały zakres wykonanej dostawy z montażem, - w ramach zaoferowanej ceny 
wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę serwisową zainstalowanego wyposażenia w 
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zakresie niezbędnym do utrzymania właściwego funkcjonowania w okresie gwarancji, - w trakcie 
realizacji zamówienia Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych prac należyty ład, porządek, 
przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. - w czasie prac montażowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zniszczenia i uszkodzenia 
oraz jest zobowiązany do ich usunięcia i przywrócenia stanu pierwotnego, - z odbioru końcowego 
spisany będzie protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron, - w ramach 
zamówienia Wykonawca zapewni również transport, rozładunek, wniesienie wyposażenia do 
pomieszczeń, rozpakowanie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach oraz wstępne uruchomienie 
jeśli jest to wymagane..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 39.10.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.04.2012.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
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• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz złożenia 

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;

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 spełnieniu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

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

3



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 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

a) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1. b) wypełniony wykaz wyposażenia - Załącznik nr 

6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) termin 

realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - zaistnieje zdarzenie 

niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, - zaszły zmiany przepisów 

prawnych, - przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np. 
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poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, przed 

zawarciem umowy, a termin zakończenia dostawy określony został datą, b) wynagrodzenie 

wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmiana 

stawki urzędowej podatku VAT, c) inne zmiany: - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą 

zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie 

wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to 

postanowieniom SIWZ, d) warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie 

kosztów, - forma zmian - aneks do umowy 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.rymanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14A, 38 - 480 Rymanów - pok. nr 20.

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

05.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14A, 38 - 480 

Rymanów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 - Infrastruktura sportowa 

i rekreacyjna.

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
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