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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zwana dalej ustawą Pzp. 
 
 
I.       Nazwa oraz adres Zamawiającego.   
Miasto Łódź z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków 
w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel, faks: 42 632-23-61; www.mzz.lodz.pl, www.bip.mzz.lodz.pl 
 
II.      Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp. 
2. Postępowanie w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o ile 

zaistnieje uzasadniona konieczność udzielenia takiego zamówienia i będzie posiadał środki finansowe. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
III.    Opis przedmiotu zamówienia.   
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do żłobka Nr 18 w Łodzi     

przy Al. Harcerzy Zatorowców  4, w podziale na części: 
1.1. Część 1 dostawa mebli kuchennych 
1.2. Część 2 wyposażenie sal dziecięcych 
1.3. Część 3 dostawa sprzętu AGD 
1.4. Część 4 dostawa drobnego sprzętu gospodarstwa domowego 
1.5. Część 5 dostawa regałów i stołów ze stali nierdzewnej 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
3. Nomenklatura jest określona według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nazwą: 

39100000-3  Meble  
37500000-3  Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw  
39220000-0  Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły cateringowe 
39710000-2  Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 
39531000-3 - dywany 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
 

4.1. Część 1:  Dostawa mebli kuchennych 
 

LP. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

1 2 3 4 

1 Szafka kuchenna stojąca wraz z blatem , szerokość 80 cm, wysokość 82 cm 
z blatem, głębokość 55 ÷ 58 cm, pod blatem umieszczona szuflada, poniżej 
szuflady dwudrzwiowa z półką. Opis produktu: materiał: płyta meblowa 
laminowana / MDF kolor:  po przedstawieniu próbników,  do ustalenia z 
Zamawiającym po wyborze oferty, korpusy w kolorze białym,  Materiał 
krawędzi - melamina. Grubość krawędzi (w mm)0.2- 0.4  szuflady z 
prowadnicami typu metabox, mechanizm cichego domykania szuflad, 
zawiasy frontów z mechanizmem cichego domykania, uchwyty 
chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, nóżki 150(N1), cokoły 
maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, szafki dolne z blatem 
kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm szerokości oraz 
3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, laminat w połysku. 
Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją zamówienia do dokonania 
dokładnych pomiarów w remontowanym pomieszczeniu.  

szt 11 
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1 2 3 4 

2 Szafka kuchenna stojąca wraz z blatem , szerokość 40 cm, wysokość 82 cm 
z blatem, głębokość 55 ÷ 58 cm, z trzema szufladami. Opis produktu: 
materiał: płyta meblowa laminowana / MDF kolor:  po przedstawieniu 
próbników,  do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty, korpusy w 
kolorze białym,  Materiał krawędzi - melamina. Grubość krawędzi (w 
mm)0.2- 0.4  szuflady z prowadnicami typu metabox, mechanizm cichego 
domykania szuflad, zawiasy frontów z mechanizmem cichego domykania, 
uchwyty chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, nóżki 150(N1), 
cokoły maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, szafki dolne z 
blatem kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm szerokości 
oraz 3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, laminat w 
połysku. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją zamówienia do 
dokonania dokładnych pomiarów w remontowanym pomieszczeniu.  

szt 1 

3 Szafka kuchenna stojąca, typu komin, słupek,  dwudrzwiowa z 4 półkami o 
ruchomym rozstawie półek. Wymiary (gł x szer x wys): 60 x 60 x 180-206cm. 
Opis produktu: materiał: płyta meblowa laminowana / MDF kolor:  po 
przedstawieniu próbników,  do ustalenia z Zamawiającym po wyborze 
oferty, korpusy w kolorze białym,  Materiał krawędzi - melamina. Grubość 
krawędzi (w mm)0.2- 0.4  ,  zawiasy frontów z mechanizmem cichego 
domykania, uchwyty chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, 
nóżki 150(N1), cokoły maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, 
szafki dolne z blatem kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm 
szerokości oraz 3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, 
laminat w połysku. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją 
zamówienia do dokonania dokładnych pomiarów w remontowanym 
pomieszczeniu.  

szt 1 

4 Szafka kuchenna stojąca wraz z blatem , szerokość 60 cm, wysokość 82 cm 
z blatem, głębokość 50 ÷ 58 cm, pod blatem umieszczona szuflada, poniżej 
szuflady dwudrzwiowa z półką. Opis produktu: materiał: płyta meblowa 
laminowana / MDF kolor:  po przedstawieniu próbników,  do ustalenia z 
Zamawiającym po wyborze oferty, korpusy w kolorze białym,  Materiał 
krawędzi - melamina. Grubość krawędzi (w mm)0.2- 0.4  szuflady z 
prowadnicami typu metabox, mechanizm cichego domykania szuflad, 
zawiasy frontów z mechanizmem cichego domykania, uchwyty 
chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, nóżki 150(N1), cokoły 
maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, szafki dolne z blatem 
kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm szerokości oraz 
3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, laminat w połysku. 
Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją zamówienia do dokonania 
dokładnych pomiarów w remontowanym pomieszczeniu.  

szt 2 

5 ZESTAW SZAFKA Z UMYWALKĄ, Szerokość szafki 50-51 cm Głębokość szafki 
38,5 cm Wysokość szafki 84,2 cm Materiał wykonania fronty: płyta MDF 
dwustronnie lakierowana na wysoki połysk; korpus: płyta wiórowa 
dwustronnie laminowana na wysoki połysk Kolor  biały Wykończenie lakier, 
laminat, uchwyty metalowe chrom błysk na 4 nóżkach metalowych, 
ceramiczna z możliwością poziomowania (50 cm szer. x 38,5 głęboka) wraz 
z baterią umywalkową stojącą , montaż jednootworowy, automatyczny 
korek spustowy, 5 lat gwarancji klasa przepływu A wężyki podłączeniowe w 
zestawie Wymiary produktu 300 x 170 x 70 cm Wymiary głowicy 35 mm 
Zawartość zestawu bateria, spust sterowany, wężyki podłączeniowe. 
Materiał wykonania mosiądz. Kolor chrom. Do kompletu pasujący SYFON 
UMYWALKOWY POJEDYNCZY. Materiał wykonania stal nierdzewna, 
tworzywo sztuczne. Kolor biały 

szt. 5 

 
 

4.1.2. Zamawiający umożliwia przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej w żłobku.  
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4.2. Część 2: Wyposażenie sal dziecięcych 
 

LP. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

1 2 3 4 

1 Autka maxi w wiaderku - 18 szt. w zestawie. Wymiary wiaderka 26x26x29, 
wymiary autek od 14x7,5  do 20x7,5. Autka wykonane z tworzywa 
sztucznego. 

szt. 2 

2 Zestaw "wieża" składająca się z 10 różnej wielkości sześcianów ukazujacych 
inny ciąg obrazków o wymiarach od 4x4 cm do 13,5x13,5x13,5 cm. Wys. 
Wieży 85 cm 

szt. 2 

3 Klocki z miękkiego tworzywa w różnych kształtach i kolorach. Zapakowane 
w wygodną torbę zapinaną na ekspres. Klocki rozwijają i ćwiczą motorykę 
rąk. • 26 szt. • wym. 39 x 27 x 6 cm • wym. el d 6 x 6 x 6 cm do 12 x 6 x 6 
cm • od 6 do 36 miesięcy 

kpl. 2 

4 Centrum zabaw i rozwoju aktywności -  zamknięty ogródek zabaw, otwory 
do przerzucania kolorowych piłeczek, skrzynka pocztowa z sorterem do 
nauki kolorów i kształtów, ruchomy teleskop do obserwacji,  "małpi gaj" do 
raczkowania i przechodzenia przez otwory, otwierane okiennice, otwierane 
drzwiczki z wmontowanym pianinkiem, zdejmowany panel interaktywny 
(obracająca się piłeczka, bezpieczne lusterko, ruchome, klikające i barwne 
robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z cyframi od 1 do 4, 
przycisk z ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 ustawienia 
natężenia dźwięku. Wymiary otwartego kącika 128 x 65 x 63 cm 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm). Tworzywo sztuczne z atestem. 

szt. 1 

5 Drewniane drzewko, po którym można toczyć kulki, wprawiając je w ruch za 
pomocą ptaszka. 3 kulki drewniane, ptaszek, drzewko, wym. 19 x 23 x 33 
cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm) 

szt. 2 

6 Kostka manipulacyjna- sześcian z pianki o wymiarach 30x30x30 cm  pokryty 
wytrzymałym, niepalnym materiałem . Różne rodzaje zapięc umieszczone 
na ściankach kostki  sznurki , napy, guziki,klamerki, suwaki itp.Umożliwiają 
ćwiczenia sprawności palców. 

szt 2 

7 Torba z instrumentami o wymiarach 40x40 z  19 instrumentami w zestawie: 
tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów, 2 drewniane marakasy duże 
guiro z tarką, 2 tombloki, pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z 
rączką para klawesów, shaker metalowy (dopuszczalna różnica w 
wymiarach ± 2 cm) 

szt 2 

8 Dywan we wzory geometryczne o wymiarach 2x3 m podzielony na  6 
jednakowych kwadratów w kolorach: szary -3 kwadraty, żółty -1, zielony - 1, 
niebieski -1. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada 
Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem 
uniepalniającym. 

szt 1 

9 Dywan gładki szary o wymiarach 2x3 m. Skład runa 100% PP heat-set frise 
przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. 
Pokryty środkiem uniepalniającym. 

szt 1 

10 Głęboki wózek dla lalek z nosidełkiem, z wyciąganą gondolą i mini 
"bagażnikiem",  wym. 62 x 37 x 66 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 
10) 

szt. 1 

11 Gruszka rehabilitacyjna mała  o wadze 1,8 kg, pokryta tkaniną PCV i 
wypełniona granulatem, który dostosowuje się kształtem do osoby 
siedzącej. 

szt. 4 

12 Kanapka rozkładana (różowa, błękitna)  o wymiarach 48x80x49 i grubości 8 
cm, wykonana z pianki pokrytej tkaniną PCV. Wymiary po rozłożeniu 
144x80x32,5. 

szt. 2 
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13 Kanapa trzy osobowa  z metalowymi okrągłymi nóżkami umożliwiającymi 
poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte tkaniną  dużej 
odporności na plamy i zabrudzenia . 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. 
Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. Wys. siedziska 41 cm, gł. 
siedziska 52 cm, wym. 145 x 70 x 80 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach 
± 5 cm) 

szt. 1 

14 Klocki magnetyczne 3D ,,JollyHeap"   zgodne z wymaganiami dyrektywy 
zabawkowej 635 PN-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3:2014-12.; w zestawie 
100 klocków niebieskich i zielonych;  70 szt. sześcianów o wymiarach 
12X12X12, oraz 30 szt. trójkątów o wymiarach 12X12X17 ,wykonany jest z 
pianki o podwyższonej gęstości pokrytej kolorową, łatwo zmywalną 
tkaniną. 

kpl. 1 

15 Klocki wafle mix 170 klocków konstrukcyjnych  w kartonie. Klocki z 
tworzywa sztucznego. Wymiary  klocka 10 x 10 x 1 cm,  

kpl. 2 

16 Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 
35X35 wysokość 15 cm kolorze jasnoszarym (dopuszczalna różnica w 
wymiarach ± 2 cm) 

szt. 6 

17 Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 
35X35 wysokość 25 cm kolorze jasnozielonym (dopuszczalna różnica w 
wymiarach ± 3cm) 

szt. 4 

18 Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 
35X35 wysokość 35 cm w kolorze pomarańczowym (dopuszczalna różnica w 
wymiarach ± 5 cm) 

szt. 3 

19 Krzesło dziecięce o  wys. około 21 - 22 cm, siedzisko i oparcie wykonane ze 
sklejki w kolorze jasnego drewna, stelaż metalowy, wielkość siedziska i 
oparcia krzesełka odpowiada normom PN 

szt. 22 

20 Krzesło dziecięce o  wys. około 25 - 26 cm, siedzisko i oparcie wykonane ze 
sklejki w kolorze jasnego drewna, stelaż metalowy, wielkość siedziska i 
oparcia krzesełka odpowiada normom PN 

szt. 27 

21 krzesło dziecięce  o wys. około 21 - 22 cm z podłokietnikami  z 
zabezpieczającą uprzeężą  na wysokości brzuszka dziecka, wykonane z 
drewna, wielkość siedziska i oparcie krzesełka zgodne z obowiązującą 
normą PN 

szt 5 

22 Krzesło na kółkach typu GENITO lub równoważne . Siedzisko okrągłe, 
wykonane ze sztucznej skóry w jasnym kolorze, maksymalne obciążenie  80 
kg, wys. siedziska: 30 - 38 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

szt. 6 

23 Kuchenka zabawka - "Nowa Szkoła" lub równoważna w kolorze jasno 
zielonym z czterema palnikami wykonana z płyty laminowanej o grubości 
18 mm o wymiarach 50x41x58  oraz 3 półkami w części bocznej.  Drzwi 
kuchenki o wymiarach 36x43x1cm, półki o wymiarach 37x12x2 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10 cm) 

szt 1 

24 Lalka - Chłopiec 40 cm   wykonana z miłego w dotyku, wytrzymałego 
tworzywa. Kończyny lalki są ruchome, a forma lalki  oddaje 
charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki 
rączek i stópek naturalnie zgięte).(dopuszczalna różnica w wymiarach ±  3 
cm) 

szt. 2 

25 Lalka - Dziewczynka 40 cm   wykonana z miłego w dotyku, wytrzymałego 
tworzywa. Kończyny lalki są ruchome, a forma lalki oddaje 
charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki 
rączek i stópek naturalnie zgięte). (dopuszczalna różnica w wymiarach ±  3 
cm) 

szt. 2 

26 LEGO DUPLO, klocki Przygody na farmie .Zestaw składający się z 104 
elementów lub równoważny 

szt. 2 

27 LEGO DUPLO, Moje pierwsze klocki, Zestaw składający się z 80 elementów 
lub równoważny 

szt. 2 
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28 Kolorowe poduchy emocje. 6 sztuk w komplecie, wykonane z trwałej 
tkaniny pcv ,wypełnione gąbką. Przedstawiają radość, smutek, złość, 
zaskoczenie, zadowolenie. Średnica 30 cm wysokość 8 cm.  (dopuszczalna 
różnica w wymiarach ± 10%) 

kpl. 1 

29 Leżak - łóżeczko ze stalowej konstrukcji i tkaniny niepalnej i nietoksycznej, 
przepuszczającej powietrze, narożniki z tworzywa sztucznego stanowią 
nóżki łóżeczka . Konstrukcja pozwala na sztaplowanie. Wymiary 134 X 60 
X12 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

szt  50 

30 Lustro podklejone specjalną folią, uniemożliwiającą stłuczenie w ramie ze 
sklejki o wymiarach 120X80cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

szt. 2 

31 Materac narożny o wymiarach: 135x135x50, wysokość 15 cm, wykonany z 
pianki pokrytej materiałem z PCV  w kolorze zielonym (dopuszczalna różnica 
w wymiarach ± 10%) 

szt  1 

32 Materac piankowy do leżaka o wymiarach 120X60X5 cm z pokryciem 
bawełnianym, zdejmowanym, zapinanym na suwak . (dopuszczalna różnica 
w wymiarach ± 10%) 

szt  50 

33 Materac prostokątny (w zestawie 2 szt.) o wymiarach 133x50x5 wykonany z 
pianki pokrytej materiałem z PCV  w kolorze pomarańczowym 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

kpl. 2 

34 Szafka  z płyty laminowanej o grubości 2 cm  w kolorze białym o o 
wymiarach 79x41x124 cm , szafka wyposażona w 2 półki zamykana 
drzwiczkami w dwóch wymiarach od dolu szafki wymiar drzwiczek 37x37 
cm, w górnej części drzwiczki o wymiarach37x74 cm (dopuszczalna różnica 
w wymiarach ± 10%). Boki i tył w tym samym kolorze. 

szt. 2 

35 Szafka  z płyty laminowanej w kolorze białym na cokole o wymiarach 
79X41X161 z płyty o grubości min. 18 cm, szafka wyposażona w 3 półki 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%). Boki i tył w tym samym kolorze. 

szt. 2 

36 Nadstawka garaż dwupoziomowy do szafki mobilnej z półką (poz. 55-56) 
wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna 
z obrzeżem ABS o wymiarach 85x40x48  (dopuszczalna różnica w 
wymiarach ± 10%) 

szt 1 

37 Nadstawka kuchenka/zlew do szafki mobilnej z półką  (poz. 55-56)  
wykonaną z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna 
z obrzeżem ABS i sklejki o wymiarach 85x40x12. Kuchenka/ zlew składa się z 
płyty grzewczej i zlewozmywaka (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

szt. 1 

38 Siedzisko piankowe  w kolorze  szaro pomarańczowym, stelaż zapewnia 
stabilność. Całość pokryta miękką pianką i tkanina PCV. Siedzisko o 
wymiarach 40x40x120 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10cm) 

szt. 3 

39 Stolik prostokątny z regulowaną wysokością, o wymiarach blatu 77X123 cm 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%),  z płyty laminowanej w kolorze 
jasnego drewna z trwałym obrzeżem pcv, grubość blatu 2 cm, nogi stołu 
okrągłe z systemem zmiany wysokości za pomocą dokrętek w zależności od 
wzrostu dziecka (wysokość stołu 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm,) minimalna 
wysokość stołu bez dokrętek 40 cm. 

szt  10 

40 Poduszki okrągłe z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, 
wypełnione gąbką, śr. 35 cm, wys. 3 cm.   10 szt w komplecie 

kpl. 1 

41 Stół- szafka do przewijania niemowląt o wym. 97x75x87 wykonana z płyty 
laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna,  górna 
część składa się z blatu z burtami o wysokości 25 cm. Blat i burty  
zabezpieczone materacem o grubości 4,5 cm , . Materac pokryty tkaniną 
PCV . Dolna część podzielona na sześć jednakowych modułów -  
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%). 

szt. 2 

42 Szafa ubraniowa metalowa na nóżkach 2 modułowa o wymiarach 80X49X180  z 
zamkami bębnowymi z 2 kluczami, obudowa w kolorze jasnoszarym,  malowana 
lakierem proszkowym, drzwi z gumowymi amortyzatorami, każdy moduł podzielony 
w górnej części na 1 komorę  o wymiarach 33X39X49  i  2 komory ubraniowe. 

(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%). 

szt. 5 
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43 Szafa wysoka  4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej w kolorze jasnego 
drewna  o gr. 18 mm. o wym. 76 x 40 x 185 cm . Drzwiczki z metalowymi 
uchwytami zamykane na zamek. W  części górnej szafy  2 półki, w części 
dolnej 1 półka. (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

szt. 2 

44 Szafka do przewijania niemowląt o wym. 97x75x87 wykonana z płyty 
laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna,  górna 
część składa się z blatu z  burtami o wysokości 25 cm. Blat i burty  
zabezpieczone materacem o grubości 4,5 cm , zapewniającym 
bezpieczeństwo . Materac pokryty tkaniną PCV . Dolna część podzielona na 
dwa moduły -  (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%). 

szt. 2 

45 Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona 
na 4 moduły zamykane drzwiczkami.Drzwiczki w  kolorze białym 2  szt., .  
zielonym 2 szt..   z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym 
bezpieczne otwieranie.  Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty 
wiórowej  umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 
65X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%).  

szt  1 

46 Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona 
na 4 moduły zamykane drzwiczkami.Drzwiczki w  kolorze pomarańczowym 
2 szt. białym 2 kpl .  z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym 
bezpieczne otwieranie.  Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty 
wiórowej  umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 
65X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%).  

szt  1 

47 Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 8 
modułów zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki w  kolorze pomarańczowym 4 szt. 
białym 4 szt . z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne 
otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej 
umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 129X35X166 cm 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%)  

szt  3 

48 Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona 
na 8 modułów zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki w  kolorze zielonym 4 
szt. białym 4 szt . z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym 
bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty 
wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 
129X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%)  

szt  3 

49 Szafka na kółkach mobilna  z półką półotwarta wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna z obrzeżem ABS 
o wymiarach 89X41X61 + burty 13 cm, fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 
mm oklejonej folią termoplastyczną , wysokość półki 17 cm, burty z 
zaokrąglonymi narożnikami. Półka przedzielona przegrodą. Kółka 
blokowane hamulcami  (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

szt. 2 

50 Szafka na zabawki  o wymiarach 79X41X86cm wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką .  
fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną . 
Część górna podzielona na dwa moduły , w części dolnej  2 skrzynie na 
kółkach  (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%). Boki i tył w tym 
samym kolorze. 

szt. 7 

51 Szafka na zabawki  o wymiarach 79X41X86 cm wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką .  
Fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną . 
Część górna podzielona na dwa moduły , w części dolnej  skrzynia na 
kółkach  (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%). Boki i tył w tym 
samym kolorze. 

szt. 3 

52 Szafka na zabawki  o wymiarach 79X41X86 cm wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką 
dzielącą szafkę na dwa jednakowej wielkości moduły.  fronty wykonane z 
płyty MDF oklejonej folią termoplastyczną o gr.18 mm. (dopuszczalna 
różnica w wymiarach ± 10%). Boki i tył w tym samym kolorze. 
 

szt. 2 
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53 Szafka na zabawki w kolorze jasnego drewna   o wymiarach 79X41X161 cm 
wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm  z pionową przegrodą i  
trzema półkami.  fronty wykonane z płyty MDF oklejonej folią 
termoplastyczną o gr.18 mm. Dolna część szafki , bez przegrody. Górna 
część szafki zamykana 2 - drzwiczkami o wymiarach 37X74 (dopuszczalna 
różnica w wymiarach ± 10%). Boki i tył w tym samym kolorze. 

szt. 2 

54 szafka wisząca o wymiarach 89X41X40 wykonana z płyty laminowanej o 
grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna z żaluzją zamykana na 
kluczyk. (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%). 

szt. 2 

55 Sztaluga przyścienna, wykonana ze sklejki, o wymiarach 68X18X110 cm  
wyposażona w wieszak na rolkę papieru oraz półeczkę. W komplecie rolka 
papieru  (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10%) 

szt. 2 

56 Ścianka manipulacyjna - miasto   "Moje Bambino" lub równoważna  
dwuczęściowa o wymiarach: 1) 135x119 cm; 2) 154x102 cm (dopuszczalna 
różnica w wymiarach ± 10cm) 

kpl. 1 

57 Tablica korkowa o wymiarach 90X150 z drewnianą ramą (dopuszczalna 
różnica w wymiarach ± 10cm). 

szt. 4 

58 Tabliczka ścienna  o wymiarach 91X33X6 - "Niedźwiedź"(Moje Bambino) lub 
równoważna, wykonana ze sklejki (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 
10cm) 

szt. 1 

59 Tabliczka ścienna o wymiarach 91X33X6  - " Krokodyl " (Moje Bambino) lub 
równoważna wykonana z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, (dopuszczalna 
różnica w wymiarach ± 10cm) 

szt 1 

60 Wózek spacerowy dla lalek  z koszem na akcesoria , wym. 48 x 33 x 52 cm 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10cm) 

szt. 2 

61 Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem.. 
Gumowe kółka, wym. 56 x 38 x 70 cm, wym. po złożeniu 85 x 38 x 17 cm 
(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10cm) 

szt. 1 

62 Basen okrągły z piłeczkami wykonany z pianki, pokryty trwałą tkanina PCV, 
łatwą do utrzymania w czystości, o średnicy 148 cm, wys. 40 cm . W 
komplecie 1500 piłeczek ( kolor biały i czarny), (dopuszczalna różnica w 
wymiarach ± 2 cm). 

szt. 1 

 
4.2.1 Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był dostosowany (odpowiedni) do wieku 

dzieci, tj. 1-3 lata, za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli: 
będą posiadać wymiary umożliwiające ich połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele 
małych dzieci lub mogą zawierać niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w ilościach, które mogą 
być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci. Dane identyfikacyjne oferowanego artykułu – jeżeli 
oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna – należy wpisać 
nazwę własną, jeżeli nazwa importera – nazwę importera, a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest 
wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta, jak i marki oraz numeru katalogowego – należy 
podać te wszystkie dane.  

 
 
4.3.   Część 3: Dostawa sprzętu AGD 
 

LP. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

1 2 3 4 

1 Chłodziarka  Wymiary (wys.x szer.x gł.)   85 x 55 x 58 cm. Pojemność 
chłodziarki - 132 l.Wyposażenie: 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki 
szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach. 

szt. 1 

2 Waga magazynowa do 60 kg. Waga posiada zasilanie sieciowe lub 
akumulatorowe (6V, 3,6Ah). Ruchomy wyświetlacz, wodoodporna 
klawiatura. Waga z legalizacją. Dokładność: 0,02 kg.  Materiał - stal 
nierdzewna i tworzywo sztuczne. 

szt 1 
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3 Zamrażalka  szufladowa Wymiary (wys.x szer.x gł.)  180 x 60 x 64 cm. 
Pojemność netto 309  l. Ilość pojemników 6, 2 komory do przechowywania 
mrożonek (uchylna klapka). 

szt. 1 

4 Chłodziarko - zamrażarka  Wymiary  (WxSxG) 178 x 59,5 x 66,8 cm; 
Położenie zamrażarki: na dole; Liczba agregatów-  1;Liczba termostatów-  2; 
Bezszronowa (No Frost);Sterowanie -elektroniczne; Szybkie zamrażanie- 
tak; Klasa energetyczna A+; Pojemność użytkowa chłodziarki 192 litry; 
Pojemność użytkowa zamrażarki 98 litrów. WYPOSAŻENIE  1 półka na 
butelki, 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 
szuflady w zamrażarce, 4 półki w drzwiach. 

szt. 1 

5 Chłodziarko - zamrażarka .  Wymiary (wys.x szer.x gł.)   201,1 x 59,5 x 65,5 
cm. Pojemność chłodziarki / zamrażarki   257 l / 111 l. Chłodziarka - 5 półek 
ze szkła, w tym 3 przestawne, szuflada na warzywa i owoce, 4 pólki 
usytuowane na drzwiach. Zamrażalnik - 3 szuflady,  

szt . 1 

6 Waga kuchenna do 15 kg,  posiada: możliwość zasilania akumulatorowego 
lub sieciowego, możliwość pracy bez zasilania, pojedynczy wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny, zabezpieczenie przed przeciążeniem 

szt. 1 

7 Naświetlacz do jaj o pojemności 30 sztuk.  Obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej. Stalowa kratka na jaja osadzona w szufladzie na łożyskach. 
Trwałość lampy UV: 7500 h. Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej 
szufladzie. Ilość lamp: 4x TUV 16W . 

szt. 1 

8 Mikser ręczny wyposażony w ramię miksujące o długości 400 mm ( ramię i 
ostrze  wykonane ze stali nierdzewnej)oraz rózgę 350mm. Silnik o mocy 400 
W i regulowana prędkość miksera od 250 do 11000 obrotów na minutę 
prędkość rózgi 250-1500 obr/minutę. Odpowiedni do naczyń do 60 l. 

szt 1 

9 Maszynka do mielenia mięsa | do 180kg/h | 850W | 230V | Wymiary 
385x200x(H)380mm. Obudowa z satynowanego aluminium.  Zawiera :3 
sitka w zestawie o średnicy 69mm z otworami o średnicach 3 mm, 4,5 mm, 
8 mm ,  2 końcówki do wyrobu kiełbas o średnicach 12 i 21 mm. 

szt 1 

10 Profesjonalna szatkownica elektryczna do warzyw z zestawem 5 tarcz | 
230V | 550W . 5 tarcz : plastry 2 i 4 mm oraz wiórki 3,5 i 7 mm. Obudowa 
wykonana z aluminium. Dwa otwory wlotowe, duży otwór z rączką. 

szt 1 

11 Waga kuchenna o dużej dokładności z pomiarem do 5 kg, powierzchnia ze 
stali nierdzewnej bez spawów z wbudowanym wyświetlaczem cyfrowym, 
panel dotykowy, tara, automatyczne zerowanie, zasilanie bateryjne, wym 
200x151x11mm(H) 

szt 1 

12 Robot planetarny. Dzieża o pojemności 4 l, wykonana ze stali nierdzewnej, 
12 stopni prędkości. Do zestawu dołączone mieszadło, mieszak hakowy 
oraz ubijak. 

szt 1 

13 Profesjonalna  gastronomiczna uniwersalna zmywarka do naczyń, z pompą 
spustową oraz dozownikami do środków myjących i nabłyszczających. 
Spełniająca wymogi sanepidu w zakresie wyparzania naczyń i szkła w 
zakładach żywienia zbiorowego ( temperatura wyposażania 90-95st.C). 
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304. Wyposażenie: 1x kosz uniwersalny 
500×500x(H)105 mm, na szkło,  1x kosz z bolcami w układzie 5×8 szt., 
500×500x(H)105) mm, na talerze głębokie i płytkie, 1x koszyczek 
110×110x(H)130 mm, na sztućce. Zasilanie 230 V 

szt. 2 

14 

Miniwieża LG CM2760 Bluetooth . Kod producenta CM2760 lub 
równoważna. Liczba głośników 2.0' , 
Moc głośników 160W ; Wbudowany napęd płyt Odtwarzacz CD ;Funkcje 
radioodtwarzacza Bluetooth ;Tuner radiowy FM 

szt. 2 
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15 Odkurzacz profesjonalny typu Profi 1 lub równoważny. silnik o mocy 
nominalnej 1200W (max 1400W), ; metalowy zbiornik na worek o 
pojemności 10L;  wąż ssący o długości 2,5m kabel zasilający o długości min.  
15m -  ; możliwość dokupienia filtra hepa gumowe koła nie rysujące 
powierzchni 

szt. 2 

16 Czajnik elektryczny bezprzewodowy | 1,8L | 1800W |  wymiary 
221x163x(H)249 moc 1800 napięcie 230 Obudowa oraz grzałka wykonane 
ze stali nierdzewnej. Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu 
Możliwość obrotu czajnika na podstawie o 360° Grzałka umieszczona pod 
dnem zabezpieczona przed zakamienieniem, lampka kontrolna informująca 
o włączeniu grzałki Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w czajniku 
Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody Automatyczne 
wyłączanie po zagotowaniu wody Podwójna ochrona przed włączeniem na 
sucho 

szt. 2 

 
 
   4.4. Część 4: Dostawa  drobnego sprzętu gospodarstwa domowego  
 

LP. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

1 2 3 4 

1 Paleta plastikowa do przechowywania warzyw, wymiary (dł×szer×wys): 
1200×1000×160, posiada atest higieniczny, do stosowania w przemyśle 
spożywczym, waga max. 7 kg, podstawa 9 stóp, ażurowa, gniazdowalna, 
bez rantów, obciążenie dynamiczne 800 kg, materiał plastik, specyfikacja 
materiału PE /  HD-PE-R/HDPE/LLDPE 

szt. 2 

2 Termometr przeznaczony do lodówek i zamrażalek w obudowie ze stali 
nierdzewnej, swobodnie stojący posiada również uchwyt umożliwiający 
zawieszenie. Wskaźnik wykonany jest z blachy kwasoodpornej. Średnica 
tarczy ok. 52 mm. Zakres temperatury: -40/+40stC.  

szt  7 

3 Pojemnik na jajka z 8 tacami, pojemność jednej tacy 30 jaj, w komplecie 8 
tac (4 tace w pojemniku + 4 tacę na zmianę). WysxGłexSzer : 200x325x354 
mm. Materiał wykonania: polipropylen 

szt 1 

4 DOZOWNIK DO MYDŁA/PŁ. DEZYNF. 2 X 400ML PODWÓJNY CHROM . 
Podwójny dystrybutor mydła: kolor: chrom, pojemność: 2 x 400 ml, 
materiał: plastik, kołki do montażu w komplecie.  Wymiary : L=138 mm  
B=80 mm  H=250 mm 

szt  5 

5 Podajnik do ręczników papierowych - Uchwyt na ręcznik papierowy  
długość: 23.50cm / szerokość: 14.00cm / kolor: srebrny matowy / materiał: 
stal nierdzewna Wykonany ze stali nierdzewnej,  matowy. Specjalnie 
„ząbkowana” krawędź osłony ułatwia urywanie ręcznika.  Materiał: stal 
nierdzewna, plastik.  Wymiary: 23,5 x 14 cm 

szt. 5 

6 Stalowy kosz na śmieci poj. 12l.Wykonany ze stali nierdzewnej z wkładem z 
tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w pokrywę i pedał nożny. 
Wykończenie: Matowe. Wyposażenie:  Specjalny uchwyt ułatwiający 
przenoszenie. Wymiary: Wysokość 360 mm, średnica Ø 220 mm. Waga 1,5 
kg.  

szt. 6 

7 Wiadro z pierścieniem o poj. 12 l wykonane ze stali nierdzewnej. Podziałka 
wewnątrz wiadra, wzmocniona podstawa. WYSOKOŚĆ: 310 mm ŚREDNICA: 
300 mm Dodatkowo: UCHWYTY: tak PIERŚCIEŃ: tak 

szt 3 

8 Pokrywa do wiadra 12 l, średnica: 290 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, 
pasuje do  wiadra z pierścieniem 12 l z pozycji numer 7 

szt 3 
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9 WIADRO Z POKRYWĄ  wykonane z polipropylenu, pojemność: 15l – 16l, 
wymiary 335x322x315 

szt 8 

10 KOSZ NA ŚMIECI o pojemności 10L . Wymiary: D:245,8 x S:189,8 x W:330 
mm Materiał: REG 

szt 2 

11 Nożyk do obierania – prosty. Dostosowany do czyszczenia w  zmywarkach 
gastronomicznych. Uchwyt z nylonu.Wymiary: 7,5 cm. Materiał: stal 
nierdzewna Waga: 20 g. 

szt 4 

12 Obierak do owoców i warzyw z dwoma ostrzami. Ostrze wykonane ze stali 
nierdzewnej, poliamidowy uchwyt wzmacniany włóknem szklanym. Można 
myć w zmywarkach. długość: 170 mm materiał:  stal nierdzewna, poliamid 

szt 4 

13 Kosz  na odpady kuchenne metalizowany z pedałem 30L wymiary: 
390x330x510 mm  materiał: plastik/metalizowana powierzchnia , z plastiku 
i pokryty metalizowaną powierzchnią  

szt. 1 

14 Kosz do segregacji odpadów z pedałem, trzykomorowy. Wymiary : 
wysokość - 592 mm długość - 478 mm szerokość - 394 mm 

szt 1 

15 Zestaw desek do krojenia HACCP GN 1/1 - 6 sztuk. Wykonane z polietylenu, 
dwustronnie gładkie, zgodnie z normami HACCP,wymiary 
530×325×15mm.Komplet zawiera deski: Biała- nabiał, czerwona – mięso 
surowe, niebieska – ryby, brązowa mięso gotowane, wędliny, żółty drób 
surowy zielona - warzywa 

szt 1 

16 Stojak do desek HACCP . Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 stojak o 
polerowanych elektrolitycznie drutach o średnicy 7 mm. Posiada 
antypoślizgowe, gumowe nakładki. Pojemność: 6 - 8 desek o grubości do 25 
mm, długość: 300 mm szerokość: 180 mm wysokość: 200 mm 

szt 1 

17 Deska do krojenia HACCP dla alergików - fioletowa, 530x325x15 szt 1 

18 Garnek z pokrywką 50 L ⌀400x(H)400 wysoki wykonany ze stali 
nierdzewnej, konstrukcja typu sanwich, powierzchnia zewnętrzna 
satynowana, z polerowanym rantem, grubość ścianki 0,8mmm, 
nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania 
pary 

szt 1 

19 Garnek z pokrywką 32 L ⌀400x(H)260 - średni wykonany ze stali 
nierdzewnej, konstrukcja typu sanwich, powierzchnia zewnętrzna 
satynowana, z polerowanym rantem, grubość ścianki 0,8mmm, 
nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania 
pary 

szt 1 

20 Garnek  z pokrywką 18 L ⌀360x(H)200 - średni z zaokrąglonym dnem garnek 
aluminiowy min grubość ścianki 2,5mm z polerowanym rantem, 
nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania 
pary 

szt 1 

21 Garnek  z pokrywką 9 L ⌀240x(H)200  wysoki wykonany ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia zewnętrzna satynowana, , kapsułowe dno typu 
sandwich, nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do 
uwalniania pary 

szt 1 

22 Garnek  z pokrywką 5 L ⌀200x(H)160  wysoki wykonany ze stali 
nierdzewnej, powierzchnia zewnętrzna satynowana , kapsułowe dno typu 
sandwich, nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do 
uwalniania pary 

szt 1 

23 Patelnia śr 280mm do naleśników, aluminiowa z powłoka nieprzywierająca 
typu MARBLE PROFESSIONAL lub inna równoważna,  płytka,  śr 280mm, 
uchwyty wykonane z epoksydowanej stali, powłoka marmurkowa odporna 
na temp. Do + 260st C, wykonana z twardego odlewu aluminium 
 

szt 1 
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24 Patelnia z odlewu twardego aluminium  śr 280mm,  można używać w 
piecach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej , nienagrzewające się, 
powłoka Whitford Xylan zapobiegająca przywieraniu oraz odporna na 
wysoka temperaturę +250 st C 

szt 1 

25 Komplet rózg z uchwytem z polipropylenu 450, 300 mm długości , 
wykonane ze stali nierdzewnej , 8 twardych wrzecion z zawieszka, mozna 
myć w zmywarkach 

szt 2 

26 Chochla o poj 1l śr 165 dł 480mm, pozbawiona spawów i zagięć, wykonana 
z jednego kawałka stali, wykonana ze stali nierdzewnej, wywiniety brzeg 
zapobiega kapaniu, grubość uchwytu 4mm, można myć w zmywarkach 

szt 1 

27 Chochla o poj 0,75l śr 145 dł 450mm, pozbawiona spawów i zagięć, 
wykonana z jednego kawałka stali, wykonana ze stali nierdzewnej, 
wywinięty brzeg zapobiega kapaniu, grubość uchwytu 4mm, można myć w 
zmywarkach 

szt 1 

28 Chochla o poj 0,5l śr 120 dł 450mm, pozbawiona spawów i zagięć, 
wykonana z jednego kawałka stali, wykonana ze stali nierdzewnej, 
wywinięty brzeg zapobiega kapaniu, grubość uchwytu 4mm, można myć w 
zmywarkach 

szt 1 

29 Łyżka cedzakowa o śr 115mm dł 430mm wykonane z jednego kawałka stali 
nierdzewnej , pozbawiona spawów i zagięć, można myć w zmywarkach 

szt 1 

30 Sito z podwójną siatką wielkość oczka 4x4mm/15x15mm drewniany 
uchwyt, wspornik wzmacniający  ⌀310x800 

szt 1 

31 Sito z uchwytem o , sitko gęste śr.180mm długośc 325mm, wykonane ze 
stali nierdzewnej, z drucianym uchwytem , można myć w zmywarkach, 
wielkość oczka 1x1mm 

szt 1 

32 Profesjonalny ubijak do ziemniaków 118x306(H)mmo , wykonany ze stali 
nierdzewnej, solidna konstrukcja, można myć w zmywarkach 

szt 1 

33 Komplet metalowych misek kuchennych z rantem, 6l śr 345mm, 5l śr 
315mm, 3,1 śr. 280mml typu Hendi lub inny równoważny, miski z rantem, 
wykonane ze stali nierdzewnej 

szt 1 

34 Miska ze stali nierdzewnej gastronomiczna 10l z rantem wys 140mm, śr 
wewnętrzna 355 mm, śr zewnętrzna 410mm stal nierdzewna  

szt 1 

35 Miska metalowa z rantem, 6l śr 345mm , miska z rantem, wykonana ze stali 
nierdzewnej 

szt 2 

36 Wanna cedzakowa śr 280 mm ,  śr 280mm, wys 135mm, wykonana ze stali 
nierdzewnej, 2 uchwyty i podstawa, można myć w zmywarkach 

szt 1 

37 Ostrzałka diamentowa do noży  , dł ostrza 310 mm dł z rączką 445mm szt 1 

38 Łyżki drewniane -  zestaw 3 sztuk długość 300-350 oraz 400mm szt 2 

39 Szpatułka kątowa wykonana z poliamidu dł 320mm można myć w 
zmywarkach 

szt 1 

40 Nóż profesjonalny szefa kuchni dł ostrza 260mm , ostrze noża wykonane z 
jednego kawałka martenzytycznej stali nierdzewnej o specyficznej 
strukturze z weglowo-molibdenowo-wanadową domieszką, ostrze posiada 
wklęsły szlif, rękojeść z tworzywa santoprene z domieszką polipropylenu, 
można myć w zmywarce. 

szt 1 

41 Nóz kucharski profesjonalny, dł ostrza 250mm dł noża 385mm wykonany ze 
stali weglowej, kuty z jednego kawałka stali, stop stali chirurgicznej 
chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15 

szt 1 

42 Zestaw noży profesjonalnych- w skład wchodzi 9 elementów: ostrzałka 
340mm, nóz santoku 336mm, nóż kucharski 370mm, nóż kucharski 333mm, 
nóż do szynki 331mm, nóż do chleba 333, nóż do oddzielania kości 285mm, 
nóż do obierania 193mm, wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej, 
uchwyty ze stali nierdzewnej z powłoka gumową,  

szt 1 
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43 Dozownik do płynu do mycia naczyń - plastik powlekany, z pompką szt 1 

44 Stolnica drewniana klasyczna74 x 49 cm Wysokość rantu przód/tył 2,5 cm 
Szerokość całkowita 49,0 cm Długość 74,0 cm Materiał -  drewno . 
Podstawa /spód/ z drewna brzozowego  boki z drewna bukowego. 

szt 1 

45 Penseta gastronomiczna zakrzywiona 240mm można myć w zmywarkach szt 1 

46 Wyciskach profesjonalny do czosnku 175x15mm, blister, wykonany z 
aluminium, jednoelementowy 

szt 1 

47 Szpatuła - wąska , wygięta 200x 32mm, wykonana ze stali nierdzewnej, 
rączka z polipropylenu, wygięta, można myć w zmywarkach 

szt 1 

48 Forma na chleb  wykonane z żaroodpornego i nieprzywierającego silikonu , 
odporna na temp +230st C, wym 22x12x7 cm 

szt 6 

49 Blacha/forma do pieczenia 37x25x5cm  z powłoką antyadhezyjną 
zabezpieczającą przywieraniu 

szt 4 

50 Zestaw trzech misek z pokrywkami. Naczynia są przystosowane do 
używania w kuchence mikrofalowej i mycia w zmywarce. Materiał: 
tworzywo sztuczne wolne od szkodliwych dla zdrowia substancji (BPA free) 
Wymiary: 500ml (13,5 x 12,5 x 5,8 cm) 1000ml (16,9 x 15,9 x 6,8 cm) 
2000ml (20,2 x 19,2 x 7,8 cm) 

szt 1 

51 Pędzelek silikonowy. Pędzelek zachowuje swoje właściwości w 
temperaturze od -40 do 230 °C, 

szt 1 

52 POJEMNIK 60 L  wykonane z przezroczystego i wytrzymałego tworzywa 
sztucznego z czarną pokrywką otwierającą się na dwie strony, z uchwytami 
do przenoszenia 

szt. 4 

53  Pojemnik do przenoszenia/przechowywania kanapek. Pojemnik składa się z 
dwóch poziomów. Każdy pojemnik posiada siatkę z uchwytami dla łatwego 
wyciągania zawartości z pojemnika. Całość posiada praktyczną pokrywę z 
uchwytami, pojemniki są sztywno połączone zaciskami. Materiał: 
TWORZYWO SZTUCZNE /posiadające atest PZH, do kontaktu z 
żywnością/Wymiary: 40x30x18 cm 

szt. 6 

54 
Pojemnik na sztućce  perforowany. Wysokość - H: 140 mm Średnica: 120 
mm Materiał wykonania: stal nierdzewna,  z plastikowa podstawką. 

szt. 4 

55 Termos do herbaty  Wymiary ( w mm): Wysokość: 260 Średnica: 145 
Pojemność: 2 (litry) Podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej. 
Pokrywka z przyciskiem wykonana z polipropylenu.  

szt. 4 

56 Ociekacz, suszarka do naczyń  - ociekacz do talerzy, kubków, szklanek itp., 
miejsce na deskę kuchenną, 2 komorowy kubek na sztućce, otwory 
odprowadzające wodę, wyjmowana podstawka na wodę, materiał  stal 
chromowana lub stal nierdzewna 

szt. 4 

57 Komplet artykułów stołowych (chochla do zup o pojemności 0,15-0,20l, 
chochla do sosu o pojemności 0,10-0,15l, łyżka do serwowania warzyw, 
łyżka do serwowania ziemniaków, łyżka perforowana do serwowania, 
widelec do mięs, szczypce uniwersalne)  

kpl. 2 

58 Zestaw garnków  12 częściowy - 4 garnki, 1 rondel i 1 patelnia wraz z 6 pokrywkami. 
Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej częściowo satynowanej. 
Przystosowane do  płyt: gazowych, elektrycznych, witroceramicznych, 
halogenowych oraz do indukcji. Można myć w zmywarce. Zawartość kompletu: 
Garnek24x13 cm ze szklaną pokrywką 5 L; Garnek 20x11 cm ze szklaną pokrywką 
3,0 L; Garnek 18x10 cm ze szklaną pokrywką 2,2 L;  Garnek 16x9 cm ze szklaną 
pokrywką 1,7 L; Rondel 16x9 cm ze szklaną pokrywką 1,7 L; Patelnia 24x7 cm ze 
szklaną pokrywką oraz powłoką marmurkową Marble . Uchwyty wykonane ze stali 
nierdzewnej, mocowane za pomocą nitów, Wysokiej jakości pokrywy ze szkła 
hartowanego z otworem ujścia pary, Dno termiczne 7 warstwowe. Dostosowane do 
mycia w zmywarce. 

kpl. 2 
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59 Dzbanek z pokrywką, pojemność: 1,5l -2l. Produkt z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Posiada pokrywkę otwieraną na przycisk, nadaje się do mycia 
w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. 

szt. 4 

60 Talerz głęboki sztaplowany  ŚREDNICA: 225 mm POJEMNOŚĆ: 0.69 l| typu 
ARCOROC, Restaurant lub inny równoważny . Odporny na rysowanie 
nożem. Niezmieniona powierzchnia powyżej  2000 cykli przemysłowego 
zmywania. Kolor biały. 

szt. 78 

61 Talerze płaskie sztaplowany Talerz płytki 225 mm |typu  ARCOROC, 
Restaurant lub inny równoważny Odporne na  zarysowania nożem. 
Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli przemysłowego zmywania. 
Kolor biały. 

szt. 78 

62 Talerze deserowe  sztaplowanyy  Talerz płytki  ŚREDNICA 155 mm | typu 
ARCOROC, Restaurant lub inny równoważny Odporne na zarysowania 
nożem. Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli przemysłowego 
zmywania. Kolor biały. 

szt. 78 

63 Miseczki deserowe  sztaplowane  | ARCOROC, Zenix Intensity lub inny 
równoważny ŚREDNICA: 120 mm POJEMNOŚĆ: 0.315 l.  Odporne na 
zarysowania nożem. Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli 
przemysłowego zmywania. Kolor biały. 

szt. 78 

64 Łyżki przedszkolne  - łyżka stołowa. Wykonane ze stali 18/0. 
Zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Grubość ~ 2,50 mm 

szt. 150 

65 Łyżeczki  przedszkolne do deserków. Wykonane ze stali 18/0. 
Zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Grubość ~ 2,00 mm 

szt. 78 

66 Widelczyk stołowy przedszkolny. Wykonany ze stali 18/0. Zaprojektowane 
specjalnie dla dzieci. Grubość ~ 2,50 mm.  Ząbki zaokrąglone. 

szt. 66 

67 Nóż stołowy przedszkolny. Wykonany ze stali 18/0. Zaprojektowane 
specjalnie dla dzieci. Grubość ~5,00 mm. Nóż bez ostrza do rozdzielania 
potraw. 

szt. 66 

68 Kubeczki 0,25 l | sztaplowany  typu  ARCOROC Restaurant lub inny 
równoważny  WYSOKOŚĆ: 89 mm ŚREDNICA: 792mm Wytrzymałe na 
wielokrotne cykle zmywania przemysłowego. Niezmieniona powierzchnia 
powyżej 2000 cykli  

szt. 78 

69 roleta okienna 85 x170-180cm (dokładne wymiary do ustalenia z 
Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy)  100% poliester, z sznurkiem 
paciorkowy, haczykiem, , dolna szyna plastikowa w tunelu, tuba 25 mm, 
strona odwracalna, jednolity kolor, przyciemniająca, przepuszczająca 
światło, możliwy montaż bez wiercenia otworów 

szt. 8 

70 Moskitiera ramkowa okienna, biała, 80 cm szerokości (dokładne wymiary 
do ustalenia z Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy). Wykonana z 
trwałego aluminium walcowanego. Siatka wzmocniona włóknem szklanym. 
Odporna na warunki atmosferyczne. Rama odporna na silne działanie 
słońca lub mrozu. Gwarancja wytrzymałości min 5 lat.  

szt. 4 
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4.5 Część 5   Dostawa regałów i stołów ze stali nierdzewnej 
 

LP. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

1 2 3 4 

1 Regał magazynowy  - 4 półki pełne , skręcany. Regał wykonany ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej , konstrukcja spawana. Nogi wykonane z profilu 30x30 mm. 
Regulowane stopki 15 mm. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2. Półki 
wzmocnione profilem stalowym. Przygotowany do samodzielnego montażu. 
Wymiary: długość 1000mm, wysokość 1800mm, szerokość 500mm 

szt  3 

2 Regał magazynowy  - 4 półki pełne. Regał wykonany ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej , konstrukcja spawana. Nogi wykonane z profilu 30x30 mm. 
Regulowane stopki 15 mm. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2. 
Półki wzmocnione profilem stalowym. Przygotowany do samodzielnego 
montażu. Wymiary: długość 1200mm, wysokość 1800mm, szerokość 
500mm 

szt. 2 

3 Stół z dwoma zlewami z półką | komora 400x400x(H)250mm | szerokość 
1000mm | głębokość 600mm zlewy i blat wykonane ze stali nierdzewnej  
kwasoodpornej, konstrukcja spawana stołu, stopki regulowane +/- 15 mm, 
maskownicza czołowa nogi stołu ze zlewem wykonane z profilu 
40x40x1,2mm, stół wykończony rantem o h = 40 mm,  płyta z 
przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,komory o 
wymiarach 400x400x(h)250 dla B = 600 mm, komory centralnie, 
Wyposażenie dodatkowe otwór pod baterię o Ø 35 mm pomiędzy 
komorami / do poniżej opisanej baterii/ w komplecie z baterią oraz 
syfonem zlewozmywakowym. Bateria zlewozmywakowa stojąca 
jednootworowa, jednouchwytowa Wylewka obrotowa. Mieszacz baterii 
ceramiczny. Bateria wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe 
w oplocie stalowym. Syfon zlewozmywakowy podwójny rurowy z 
przelewem Z metalowym sitkiem śr. 115 mm Przelew okrągły i prostokątny 
w komplecie Korek automatyczny Syfon wykonany jest tworzywa 
sztucznego. 

szt. 3 

4 Stół ze zlewem jednokomorowym | prawy lub lewy do ustalenia z 
Zamawiającym po wyborze oferty przed dostarczeniem z półką | 
600x1000x(H)850mm Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Płyta 
z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków Zlew 400 × 
400 x (H)250 mm Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 
kwadratowego Z rantem. Wyposażenie dodatkowe otwór pod baterię o Ø 
35 mm pośrodku komory w komplecie z baterią oraz syfonem 
zlewozmywakowym. Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa, 
jednouchwytowa Wylewka obrotowa. Mieszacz baterii ceramiczny. Bateria 
wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym 
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy rurowy z przelewem Z metalowym 
sitkiem śr. 115 mm Przelew okrągły i prostokątny w komplecie Korek 
automatyczny Syfon wykonany jest tworzywa sztucznego. 

szt 1 

5 Regał ociekowy/magazynowy półki perforowane 1400x500x1800 mm  
wykonany ze stali nierdzewnej. Półki perforowane. Nogi wykonane z 
kątownika, łączone do półek za pomocą śrub. Możliwa regulacja położenia 
półek. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/metr kwadratowy.  ILOŚĆ 
PÓŁEK: 4 szt.  

szt. 1 

6 Wózek serwisowy dwu półkowy głęboki 950x500x950 wykonany ze stali 
nierdzewnej, rozstaw miedzy półkami 500mm, nośność półek 45 kg, 
wyposażony w cztery kółka z łożyskami, wykonane z TPR, dwa kółka 
wyposażone w hamulce. Pod spodem każdej półki zastosowano maty 
dźwiękochłonne 

szt. 2 
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5. Dostarczane produkty powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia . 

6. Zamawiane i dostarczane produkty winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty. 
7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty dostaw - uwzględniać koszty załadunku, transportu oraz montażu 

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
8. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe netto podane w ofercie 

Wykonawcy. 
9. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać 

będzie cena, z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 
 

IV.   Równoważność materiałów i urządzeń. 
 

1. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy spełniają wymagania 
Zamawiającego.  

3. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe 
i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  

 
 V.   Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie należy zrealizować w okresie: 

- od dnia podpisania umowy  do 31 lipca 2019 r. 
 

VI.   Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 
niniejszej siwz. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz Zamawiający wykluczy                                    
z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Zamawiający formułuje następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów – Zamawiający żąda, aby Wykonawca:  
3.1.1. był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych                          

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca 
wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę 
spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie 
załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) oraz wpisu do właściwego 
rejestru, 

3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wymaga udokumentowania 
spełniania tego warunku. 

3.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wymaga udokumentowania 
spełniania tego warunku . 

 
4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,    
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23i ust. 5. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zasobach 
którego bazuje Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                          
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w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
7.1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 
7.2.  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału                         
w postępowaniu. 

9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
VII.    Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 zarządzenie likwidacji majątku dłużnika ust.                       
1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 243.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 likwidacja majątku upadłego w przypadku nieodebrania go w terminie ust. 1 ustawy z dnia               
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 498 );  

1.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,                                    
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  

1.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 przesłanki wyłączenia z udziału                                   
w czynnościach w postępowaniu ust. 1 pkt 2–4 z:  
1.3.1. Zamawiającym, 
1.3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
1.3.3. członkami komisji przetargowej, 
1.3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 przesłanki wyłączenia z udziału                              

w czynnościach w postępowaniu ust. 2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności 
po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału                      
w postępowaniu;  

1.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą                                      
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

1.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;  

1.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

1.7. wobec, którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających                           
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych; 

1.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,   
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy 

Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
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przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony  w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

 
VIII.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w  postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca o którym mowa wyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy 
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. Zamawiający określa wymagane od Wykonawców środki dowodowe, umożliwiające ocenę zdolności 
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w postaci: 
3.1. oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia – Załącznik Nr 3, 
3.2. oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 

Nr  4, 
3.3. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 
3.4. oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – 

Załącznik nr 5, 
3.5. pełnomocnictwa jeśli Wykonawcy występują wspólnie - do reprezentowania ich w postępowaniu                           

o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
3.5.1 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem),  
3.5.2 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące 
podmiotów występujących wspólnie, a nie ich pełnomocnika, 

3.5.3 podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

3.5.4 upoważnienia (jeśli dotyczy) do reprezentowania, podpisania dokumentacji ofertowej oraz 
umowy, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze 
lub zaświadczeniu  o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty                
o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (należy w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia 
stanowiący załącznik nr 8 do siwz).  

6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                                     
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia. 

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
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1.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
1.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, w zakresie wskazanym w pkt VII siwz, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy. 

 
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego:  

1.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo 
pocztowe,  

1.2. posłańca,  
1.3. osobiście,  
1.4. faksu,  
1.5. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia                
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                  
w pkt 4. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udzieli Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej.  

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz 
oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.  

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach: 
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10.1. merytorycznych: w części 1, 3, 4, 5  Katarzyna Loszek  w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, wew. 
37, kom. 515 329 767 Adres e-mailowy:  k.loszek@mzz.lodz.pl w części 2 : Anna Rudyk – w godz. 
8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 ,  kom. 501 329 767, Adres e-mailowy: a.rudyk@mzz.lodz.pl ,  

10.2. proceduralnych: Hanna Nowicka – w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, wew. 36, kom. 515 062 503 
Adres e-mailowy:  h.nowicka@mzz.lodz.pl ,   

X.      Wymagania dotyczące wadium. 
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.  
 
XI.      Termin związania ofertą. 
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
XII.      Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Dostarczając swoją ofertę przetargową Oferent akceptuje w całości warunki realizacji zamówienia 

określone w siwz włącznie ze wszystkimi załącznikami  oraz wymagania określone przez Zamawiającego. 
Oferenci są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich informacji, formularzy                        
i warunków umowy zawartych w niniejszej specyfikacji. 

2. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz                           
i  Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do siwz. (2a,2b,2c,2d,2e) 

3. Załącznikami do oferty są oświadczenia, stanowiące Załączniki nr 3, 4, 5 , 7 do siwz,  dokumenty opisane 
w pkt VIII. Od 3.1 do 3.4 oraz – jeśli dotyczy – dokumenty opisane w pkt VIII.3.5.  

4. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 
7. Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień zawartych w siwz 

bez dokonywania w nich zmian. 
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: ”Oferta na 

dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia do żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4 
– Część Nr ………”. oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w 
sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. 

9. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę 
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał 
dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę  podpisującą ofertę.  

10. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

11. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były trwale spięte. 
12. Wykonawca może zastrzec na piśmie nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku takiego zastrzeżenia 
oferta z załącznikami jest jawna. 

13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
14. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 

(informacja pkt 4 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz). 
15. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert. 
16. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona. 
17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
18. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

21. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy                         
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                             
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

mailto:k.loszek@mzz.lodz.pl
mailto:a.rudyk@mzz.lodz.pl
mailto:h.nowicka@mzz.lodz.pl


znak sprawy : MZŻ.AT.262.5.2019 
 

20 

 

23. Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

XIII.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój numer 11) Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź,                        

ul. Zachodnia 55a nie później niż do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00. 
2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 11 Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi, adres jw. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  

zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
6.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
6.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
6.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.    

 
XIV.    Opis sposobu obliczenia ceny. 
           Cena zamówienia powinna być obliczona w następujący sposób: 
1. Wykonawca wypełni Formularz cenowy określając: ceny jednostkowe netto, wartość netto, stawkę 

podatku VAT, wartość podatku VAT, wartość brutto na wszystkie pozycje zamówienia bez dokonywania    
w nich zmian. Brak określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 

1.1. Ceny jednostkowe wszystkich pozycji zamówienia powinny zawierać w sobie koszty dostawy, 
narzuty, zysk oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

2. Obliczoną wartość oferty netto plus wartość podatku VAT oraz wartość oferty brutto Wykonawca wpisze 
do Formularza Ofertowego jako cenę zamówienia. Cenę zamówienia należy wyrazić cyfrowo i słownie. 

3. Wszystkie wartości określone w Formularzu ofertowym winny być wyrażone w PLN. 
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie 

dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
5. W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
 
XV.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 

tych  kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze siwz nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy 
Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3. Zamawiający odrzuci oferty, które zawierają przesłanki art. 89 ust. 1 ustawy Pzp 
4. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert, przypisując im następujące wagi: 

 

L.p. Kryterium Waga kryterium 

1. Cena brutto (C ) 60 

2. Gwarancja (G) 40 

3. Łącznie 100 

 
5. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów, jaka wynika ze wzoru: LP = C + G gdzie: 

 

LP Całkowita liczba punktów przyznana ofercie 

C Liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – cena brutto 

G Liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - gwarancja 

 
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium „Cena brutto” w celu oceny dokona 
zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest 
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mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie 
zaokrąglony w górę.            
6. Zasady oceny ofert wg kryteriów: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich 
kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 
przecinku. Przyznanie liczby punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady: 
6.1. W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów wynikającą z działania:  

Liczba punktów = 

Cena oferty z 
najniższą ceną 

x  60 
Cena oferty 

rozpatrywanej 
 

6.1. W przypadku kryterium „Gwarancja” oferta otrzyma liczbę punktów będącą sumą: 
 

Terminu gwarancji – 24 miesiące – 0 pkt. 
Terminu gwarancji – 30 miesięcy – 30 pkt.  
Terminu gwarancji – 36 miesięcy – 40 pkt.    

 
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria 
oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).  

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców  
o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni na swojej stronie 
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje o: 
8.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty,  a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną 
punktację, 

8.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
8.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
8.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lub art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

10. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 
Pzp. 

 
XVI.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy winien dopełnić następujących formalności i podać w formie 

pisemnej: 
1.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przedstawić umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców, 
1.2. w przypadku wykonywania zamówienia we współpracy z podwykonawcą, Wykonawca winien 

przedłożyć projekt umowy z podwykonawcą w terminie 5 dni od dnia wysłania zawiadomienia                  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
XVII.     Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający odstępuje od pobrania zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 
 
XVIII.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie  
            zamówienia publicznego, wzór umowy  
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1. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy – Załącznik  
Nr 6 do siwz. 
 
1.1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                          

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 

1.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,                 
o których mowa w punkcie 1.1., jeżeli w postępowaniu o zamówienie została złożona tylko jedna 
oferta. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie 
pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,                   
z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzania: 
 
2.1. ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie brutto zmniejszone lub powiększone o wartość zmienionego podatku od 
towarów i usług,  

2.2. zmiany danych Zamawiającego, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, nr NIP, osób 
kontaktowych itp., 

2.3. rezygnacji przez Zamawiającego z części dostaw – Zamawiający zapłaci wtedy Wykonawcy 
wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy potwierdzone protokołem podpisanym przez obie 
strony umowy. 

 
3. Zmiany możliwe są do wprowadzenia w przypadku, gdy istnieje obiektywna konieczność ich 

wprowadzenia, np: gdy realizowanie zamówienia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo 
groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego lub zmiana 
taka wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 
 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wykaz zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  
Postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
XIX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
2.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
2.2. określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
2.4. odrzucenia oferty odwołującego, 
2.5. opisu przedmiotu zamówienia, 
2.6. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Wykonawca wnosi odwołanie na zasadach wskazanych w dziale VI art. 180-198 ustawy Pzp. 
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
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Załącznik Nr 1    – Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2a – Formularz cenowy na dostawę mebli kuchennych, 
Załącznik Nr 2b – Formularz cenowy na wyposażenie sal dziecięcych, 
Załącznik Nr 2c – Formularz cenowy na dostawę sprzętu AGD, 
Załącznik Nr 2d – Formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, 
Załącznik Nr 2e – Formularz cenowy na dostawę regałów i stołów ze stali nierdzewnej, 
Załącznik Nr 3    – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia, 
Załącznik Nr 4               – Oświadczenie Wykonawcy o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik Nr 5                 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej (załącznik składany przez Wykonawcę na podstawie art. 23 ust. 
11 ustawy Pzp), 

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy, 
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązków związanych z RODO 

 
Zatwierdzam: 

 
 
 

 
Łódź, dnia 10 kwietnia  2019 r.                   
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, 
reprezentowany przez  Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765                   
tel.: 42 632 24 08. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,  tel.: 42 632 24 08. 
3. Dane przedstawione w dokumentacji przetargowej  wykorzystywane będą do przeprowadzenia postępowania             

o udzielenie zamówienia publicznego przez Miejski Zespół Żłobków w  Łodzi. 
4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie: 

a. Art.6 ust. 1 lit. b   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 
2016r.  

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie       

w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi. 
6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do  : 

a. dostępu do powierzonych danych osobowych, 
b. sprostowania powierzonych danych osobowych, 
c. usunięcia powierzonych danych osobowych, 
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, 
f. przenoszenia powierzonych danych, 
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie, 
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich. 
8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych. 
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi                              

w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.  
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
 


