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Ogłoszenie

Numer

2020-7410-10733

Id

10733

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.09.04.00-06-0023/19 - Najmłodsi

Tytuł

NAJMŁODSI

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy z 
wykonawcą w zakresie:
a)�rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne.
b)�zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego 
zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców pod warunkiem, że:
c)�zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, zmiana nie 
prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w 
przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, 
i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, w terminie 2 dni od 
przedłożenia umowy zwycięskiemu Oferentowi, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą 
ofertę z listy, w przypadku braku innych ofert dokona wyboru z tzw. „wolnej ręki".

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-09
1. Zapytanie ofertowe z załącznikami
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-09

Data ostatniej zmiany

2020-10-09

Termin składania ofert

2020-10-26 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Łuków 
Świderska 12
21-400 Łuków
NIP: 8251997986

Osoby do kontaktu

Sebastian Mazurkiewicz
tel.: 257982439
e-mail: inwestycje@lukow.ug.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa placu zabaw na potrzeby Żłobka Gminnego "MALUCH" w 
Łu

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Budowa placu zabaw na potrzeby Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie

Kody CPV

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

łukowski

Gmina

Łuków

Miejscowość

Łuków

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-10-28

Koniec realizacji

2020-11-20

Opis

Celem zamówienia jest budowa placu zabaw na potrzeby Żłobka Gminnego „MALUCH”  w Łukowie , 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.  Plac zabaw winien być dostoswany dla dzieci w wieku do 3 lat. Opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania, będący integralną częścią zapytania.



Wygenerowano: 2020-10-09 13:41 Strona 4 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

NAJMŁODSI

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

10.1�Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i 
załączniki oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.
10.2�Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego 
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
(a)�na stronie tytułowej łub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego;
(b)�zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania;
(c)�dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr 
telefonu;
(d)�jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów;
(e)�okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 
dni od upływu terminu do składania ofert);
(f)�całkowitą cenę brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia, cenę należy 
wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
(g)�wymagane oświadczenia;
(h)�podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z 
pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;
(i)�zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
10.3�Oferta zostanie złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera 
wszystkich ww. elementów oferty - Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi 
elementami oferty.
10.4�Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element 
oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania 
ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej w 
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punkcie 7.1
10.5�Zgodnie z Art. 70[1] § 3 Kodeksu cywilnego zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe.
10.6�W przypadku gdy złożone oferty przekroczą założony budżet jakim dysponuje Zamawiający - 
zapytanie może być anulowane.
10.7�Oferent składając swą ofertę przyjmuje do wiadomości zapisy umowy wynikające z 
procesu przyznania dofinansowania Zamawiającemu. Umowa stanowi załącznik do dokumentacji 
konkursowej i jest opublikowana na stronach UMWL
7.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a 
mianowicie: Oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o 
zamówienie, w szczególności:
•�wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
•�Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
•� Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych,
•� Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
•�Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację 
zamówienia,
•�Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.2 Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 należy przedstawić w formie oświadczenia 
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
7.3�Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zapytaniu 
ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów 
wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie 
przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
7.4�Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z 
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przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do 
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto - 80 % Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie 
całego zlecenia. Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru: A=(An : Ac) x 80 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Klauzula społeczna - waga 10% Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja – waga 10% Punkty za kryterium przyznawane będą na podstawie
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 
punktów. 
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 
10 punktów.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-09 - data opublikowania

-> 2020-10-26 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-10-28 - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Budowa placu zabaw na 
potrzeby Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie...

-> 2020-11-20 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Budowa placu zabaw na potrzeby 
Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie... 


