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GGmmiinnaa  BByycczzyynnaa  
 
ul. Rynek 1                                                                                               tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl  

                 
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 

Byczyna: Zakup i dostawa sprz ętu elektrycznego i elektronicznego 

AGD oraz sprz ętu RTV do 14 mieszka ń dla repatriantów  

w Polanowicach nr 81  

Numer ogłoszenia: 210109 - 2013; data zamieszczenia : 10.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 

Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego AGD oraz sprzętu RTV do 14 mieszkań dla repatriantów w Polanowicach nr 81. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektrycznego AGD oraz sprzętu RTV zgodnie ze Szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia. Polanowice 81 mieszkanie nr : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 

Wyszczególnione poniŜej wyposaŜenie przeznaczone jest do pojedynczego mieszkania. Dla kaŜdego z 14 
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mieszkań przewiduje się takie samo wyposaŜenie. I. sprzęt AGD : 1. chłodziarko-zamraŜarka (pojemność 

chłodziarki, co najmniej 150 l, pojemność zamraŜarki -dolny zamraŜalnik, co najmniej 60 l, klasa 

energetyczna min. A+) - 14szt. 2. pralka automatyczna (sposób załadunku - od przodu, klasa energetyczna 

min. A+, prędkość wirowania, co najmniej 1000 obr/min, pojemność znamionowa min. 5 kg) - 14 szt. 3. 

zmywarka do zabudowy (pojemność min. 10 kpl, klasa energetyczna min. A) - 14 szt. 4. czajnik 

bezprzewodowy (pojemność 1,7 l, moc. 2400 W) - 14 szt. 5. mikser (ręczny, moc 400 W) - 14 szt. 6. 

kuchenka mikrofalowa wolnostojąca z grillem (moc mikrofal min 700 W, moc grilla min. 900 W, pojemność 

20 litrów, sterowanie elektroniczne) - 14 szt. 7. odkurzacz na worki (moc min. 1800 W, elektroniczna 

regulacja siły ssania)- 14 szt. 8. kuchnia gazowo-elektryczna wolnostojąca (szer. 60 cm, 4-palnikowa 

gazowa, piekarnik elektryczny) - 14 szt. 9. Ŝelazko (rodzaj stopy - ceramiczna, moc min. 2000 W, 

wytwarzanie pary)- 14 szt. 10. blender (moc. 180 W, elektryczny) - 14 szt. 11. okap kuchenny (szer. 60 cm, 

pochłaniacz, wyciąg, wydajność 400m3/h) - 14 szt. II. sprzęt RTV : 1. telewizor LCD min. 32 cale - 14 szt. 

2. radioodtwarzacz z CD - 14 szt. 3. odtwarzacz DVD - 14 szt. - Obsługa nosników: CD-R, CD-RW, DVD-

RW, DVD+RW, Photo CD - formaty VHS, Hi-Fi, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, 

MP3, JPEG, WMA; MPG; MPEG - wbudowane dekodery; - wyjście cyfrowe i analogowe; - moŜliwość 

aktualizacji oprogramowania, - pilot zdalnego sterowania, menu w języku polskim; 4. przewód 

koncentryczny 10 m - 14 szt. 5. antena szerokopasmowa - 14 szt. 6. kabel euro-euro - 14 szt.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.00.00.00-3, 32.32.00.00-2, 39.20.00.00-4, 39.71.00.00-2, 

39.71.11.00-0, 39.71.12.00-1, 39.71.13.00-2, 39.71.14.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego 

warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 

do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 

warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego 

warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 

do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 

warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego 

warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 

do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 

warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego 

warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 

do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 

warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego 

warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 

do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
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oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 

warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 

takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/, b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 

podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c) 

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem notarialnie. 

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: najniŜsza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Byczynie Ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.10.2013 

godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie Ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pok. nr 19. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 
 


