
Kędzierzyn-Koźle: Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej 
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Numer ogłoszenia: 410880 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego , ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 481 37 52, faks 
077 481 37 52.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckpiukk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle - Wyposażenie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń I i II piętra 
budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wyspa 22, 47-223 Kędzierzyn-Koźle. Przedmiot zamówienia 
został podzielony na dwie części, które zostały opisane w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 32.30.00.00-6, 38.65.21.00-1, 39.71.11.10-3, 39.71.13.61-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
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 dokona oceny spełnienia wyżej wymienionego warunków na podstawie złożonego oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt. 6 i 6a SIWZ. Na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionego warunków na podstawie złożonego oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt. 6 i 6a SIWZ. Na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionego warunków na podstawie złożonego oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt. 6 i 6a SIWZ. Na zasadzie spełnia/nie spełnia.



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionego warunków na podstawie złożonego oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt. 6 i 6a SIWZ. Na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionego warunków na podstawie złożonego oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt. 6 i 6a SIWZ. Na zasadzie spełnia/nie spełnia.
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

• 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

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 

Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  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

• 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  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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo wykonawcy wiodącego jeżeli występuje i inne dokumenty które wykonawca jest zobowiązany przedłożyć składając ofertę.
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 zmiany niniejszej umowy w przypadku gdyby uległa obniżeniu ustawowa stawka podatku VAT lub inna należność 
publicznoprawna bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego -w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio niższą cenę niż wskazana w jego Ofercie. Zmiany niniejszej umowy 
wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ckpiukk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, 
ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle (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: Nie dotyczy..
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 i wyposażenia uzupełniającego..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dostawa nowych mebli (szafy, łóżka, krzesła, 

stoliki itp.) i nowego wyposażenia uzupełniającego opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia: - zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) drewna, płyt 
przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, - zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, złożyć i zamontować przedmiot zamówienia do/w 
budynku Zamawiającego przy ul. Wyspa 22 w Kędzierzynie-Koźlu na własny koszt..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.14.10.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.13.60.00-4, 39.14.13.00-5, 39.14.14.00-
6, 39.22.11.80-2, 39.22.11.10-1, 39.22.11.20-4, 39.22.11.23-5, 39.22.12.10-2, 39.22.30.00-1.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2012.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia AGD i RTV..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dostawa fabrycznie nowego sprzętu ADG 

(lodówka, kuchenka) i RTV (projektor , telewizor) opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść przedmiot zamówienia do budynku Zamawiającego przy ul. Wyspa 22 w 
Kędzierzynie-Koźlu na własny koszt..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.30.00.00-6, 38.65.21.00-1, 39.71.11.10-3, 39.71.13.61-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2012.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


