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Numer ogłoszenia: 229892 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219474 - 2015 data 25.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, woj. mazowieckie, tel. 029 6458000, fax. 029 6458001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi oraz roboty budowlane dla oddziałów
przedszkolnych w miejscowościach Rząśnik Włościański, Brudki Stare, Wąsewo składające się na
projekt Sukces zaczyna się w przedszkolu realizowany przez Gminę Wąsewo w ramach
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące
projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Zamówienie zostało podzielone na 5
części:część I - organizacja placu zabaw,część II - dostosowanie pomieszczeń,część III - wyposażenie środki czystości, doposażenie kuchni,część IV - wyposażenie - meble, zabawki i pomoce dydaktyczne,
artykuły plastyczne część V - wyposażenie -sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne wraz z
oprogramowaniem, kserokopiarka. Przedmiot zamówienia objęty częściami I-V zostanie zrealizowany
dla 3 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy: Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim,
Szkole Podstawowej w Brudkach Starych,Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie. Dotyczy Części
I: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenów przeznaczonych na plac zabaw.
Wykonawca dokona montażu urządzeń zabawowych po dopełnieniu przez siebie procedury zgłoszenia
budowlanego w Starostwie Powiatowym dla trzech placów zabaw. Wszystkie artykuły powinny być
nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część
składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji,
winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne
do funkcjonalnego działania. Materiały dydaktyczne dostarczone w ramach zawartej umowy winny
spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają, winny posiadać odpowiednio do
asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, karty katalogowe, świadectwa jakości i
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zamawiający wymaga, aby
instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio
zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca dostarczy zamawiany
asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego placówek
oświatowych do siedziby poszczególnych szkół, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00
do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem danej szkoły. Wykonawca
odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną
odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt
wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
Dostarczone materiały zostaną komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego w każdej placówce. Z odbioru
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sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi
dotyczące dostarczanego materiału. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne
rozwiązania pod względem cech, parametrów lub rozwiązań technicznych, są uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z
czym .Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie Wykonawcy asortymentu
równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do
SIWZ) zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, iż oferowany
asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy oraz będzie spełniać
wszystkie wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w załączniku nr 1a, 1b 1c, 1d, 1e do
SIWZ) wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany
przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W przypadku
zaoferowania towaru równoważnego Wykonawca obowiązany jest do oferty koniecznie załączyć
szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą
specyfikacją. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw.
równoważności pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego wskazanych w załączniku nr 1a,
1b, 1c, 1d, 1e do SIWZ, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku
wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na
dostarczone programy multimedialne. Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania, jeżeli taka
istnieje na oprogramowanie, wystawioną na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie
programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Rodzaj oraz ilości
artykułów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (zał. nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do SIWZ) Wspólny słownik zamówień (CPV): 39.16.21.10-9
Sprzęt dydaktyczny, 48.19.00.00-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego, 37.52.00.00-9Zabawki
37.52.41.00-8 Gry edukacyjne, 39.16.10.00-8 Meble przedszkolne, 39.22.00.00-0 Sprzęt kuchenny,
artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39314000-6
Przemysłowy sprzęt kuchenny 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 71.32.00.00-7 Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania, 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw, 45.22.38.00-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi oraz roboty budowlane dla
oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Rząśnik Włościański, Brudki Stare, Wąsewo składające
się na projekt Sukces zaczyna się w przedszkolu realizowany przez Gminę Wąsewo w ramach
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące
projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Zamówienie zostało podzielone na niżej
wymienione części: część I - organizacja placu zabaw, część II - dostosowanie pomieszczeń, część III wyposażenie - środki czystości, doposażenie kuchni, część IV - A - wyposażenie - meble, część IV - B zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, część V -wyposażenie -sprzęt ICT, audiowizualny,
tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka. Przedmiot zamówienia objęty częściami
I-V zostanie zrealizowany dla 3 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy:Szkole Podstawowej w
Rząśniku Włościańskim, Szkole Podstawowej w Brudkach Starych, Zespole Placówek Oświatowych w
Wąsewie. Dotyczy Części I: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenów
przeznaczonych na plac zabaw. Wykonawca dokona montażu urządzeń zabawowych po dopełnieniu
przez siebie procedury zgłoszenia budowlanego w Starostwie Powiatowym dla trzech placów zabaw.
Wszystkie artykuły powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego
używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi
pochodzić z bieżącej produkcji, winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i
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posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Materiały dydaktyczne dostarczone w
ramach zawartej umowy winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają, winny
posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, karty katalogowe,
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zamawiający
wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Dostarczone artykuły muszą
być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca dostarczy
zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego
placówek oświatowych (do siedziby poszczególnych szkół), w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem danej szkoły.
Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi
pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt
wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
Dostarczone materiały zostaną komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego w każdej placówce. Z odbioru
sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi
dotyczące dostarczanego materiału. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne
rozwiązania pod względem cech, parametrów lub rozwiązań technicznych, są uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z
czym .Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie Wykonawcy asortymentu
równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d-A,
1d-B,1e do SIWZ) zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, iż
oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy oraz będzie spełniać
wszystkie wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w załączniku nr 1a, 1b 1c, 1d-A, 1d-B1e
do SIWZ) wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany
przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W przypadku
zaoferowania towaru równoważnego Wykonawca obowiązany jest do oferty koniecznie załączyć
szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą
specyfikacją. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw.
równoważności pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego wskazanych w załączniku nr 1a,
1b, 1c, 1d-A, 1d-B,1e do SIWZ, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim
przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie
prawa na dostarczone programy multimedialne. Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania, jeżeli
taka istnieje na oprogramowanie, wystawioną na rzecz Zamawiającego.Wykonawca dostarczy wszystkie
programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Rodzaj oraz ilości
artykułów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (zał. nr 1a, 1b, 1c, 1d-A, 1d-B,1e do SIWZ) Wspólny słownik zamówień (CPV):
39.16.21.10-9-Sprzęt dydaktyczny, 48.19.00.00-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego,
37.52.00.00-9 Zabawki, 37.52.41.00-8 Gry edukacyjne, 39.16.10.00-8 Meble przedszkolne ,
39.22.00.00-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe, 39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy,
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie
kształtowania placów zabaw, 37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw, 45.22.38.00-4 Montaż i
wznoszenie gotowych konstrukcji.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
W ogłoszeniu jest: formularz cenowy (wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ),.
W ogłoszeniu powinno być: Wypełnionyformularz cenowy (wg wzoru na zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d-A, 3d-B,
3-e..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 10.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13,
07-311 Wąsewo, pokój nr 7 I piętro..
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W ogłoszeniu powinno być: 17.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska
13, 07-311 Wąsewo, pokój nr 7 I piętro..
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