Ogłoszenie nr 590777-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.
Gmina Lubin: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ
DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 19000 KG
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
gminy Lubin" w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.1
"Gospodarka Odpadami" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020. Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi 80%.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubin, krajowy numer identyfikacyjny 39064754100000, ul.
Księcia Ludwika I 3 , 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (76) 8403100, , email zamowienia@ug.lubin.pl, , faks (76) 8403140.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
GMINA LUBIN – URZĄD GMINY W LUBINIE, 59-300 LUBIN, UL. Księcia Ludwika I nr 3
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I
ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 19000 KG
Numer referencyjny: OR.271.36.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego (rocznik 2017 lub 2018) o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 19000 kg wraz z
zamontowanymi fabrycznie nowymi urządzeniami w postaci: a) urządzenia hakowego, b) dźwigu
typu żuraw. Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do obsługi dwóch Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin. 1.1 Wymagania (parametry) techniczne
podwozia: 1.1.1 Kabina z zewnątrz - kabina kompaktowa, - mechaniczne zawieszenie kabiny, lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika, - lusterko krawężnikowe

prawe, - lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola
widzenia z przodu, - elektryczna regulacja lusterek głównych, - światła do jazdy dziennej, reflektory przednie dla ruchu prawostronnego, 1.1.2 Kolor : - kolor podwozia szary lub czarny, kolor kabiny biały. 1.1.3 Wnętrze kabiny: - lewostronny układ kierowniczy, - regulacja nachylenia i
wysokości kierownicy, - pneumatyczny fotel kierowcy, - elektrycznie otwierane szyby, klimatyzacja, - centralny zamek, - radio, - gumowe dywaniki. 1.1. 4 Zarządzanie dotyczące jazdy
-tachograf cyfrowy, - podziałka prędkościomierza w km/h 1.1.5 Bezpieczeństwo i ochrona akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania, - ręczny wyłącznik główny. 1.1.6 Układ napędowy silnik wysokoprężny o minimalnej mocy do 180 kW ( 250 KM ), - przedmiot zamówienia musi
spełniać normy emisji EURO 6 tj: 1 Max. Wartość zużycia energii – 300 g/kWh 2 Max. Wartość
emisji dwutlenku węgla CO2 – 975 g/kWh 3 Max. Wartość emisji tlenku azotu NOx – 400mg/kWh,
4 Max. Węglowodorów THC – 130 mg/kWh, 5 Max. Wartość emisji cząstek stałych PM – 10
mg/kWh, 6 Wartość emisji zmierzone według procedury ustalonej dla celów homologacyjnych
WHSC. - napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. 1.1.7 Układ
hamulcowy - ABS, - ESP, - ASR - hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. 1.1.8 Podwozie rozstaw osi minimum 3500 mm, max. 4500 mm, - tylny zwis ramy nie większy niż: 2325 mm, zbiornik paliwa o pojemności minimum 200 litrów, wlew paliwa zamykany na kluczyk, - zbiornik
płynu AdBlue o pojemności minimum 30 l, korek zbiornika AdBlue zamykany, - tylne zawieszenie
paraboliczne, maksymalne obciążenie osi do 14 ton, - przednie zawieszenie paraboliczne,
maksymalne obciążenie osi do 8 ton. 1.1.9 Zasilanie elektryczne - akumulatory 2 x 12V/155 Ah, zamykana skrzynia na akumulatory. 1.2 Wymagania (parametry) techniczne urządzenia hakowego:
- nominalna moc załadunkowa minimum - 12 ton, - maksymalna techniczna moc załadunkowa -14
ton, - blokada hydrauliczna kontenera wewnętrzna, - teleskopowe ramię główne, - dwa cylindry
główne, - ciśnienie robocze minimum 25 Mpa, - całkowita długość urządzenia: od 4000 mm do
5500 mm. - przedział obsługiwanych kontenerów: 3000 mm do 5000 mm, - transport i opróżnianie
kontenerów KP7 – KP10 i DIN 30722, - wysokość haka regulowana hydraulicznie bezstopniowo w
zakresie od 1200 mm do 1570 mm, - masa własna urządzenia max. 1550 kg, - sterowanie
pneumatyczne z kabiny i ręczne z zewnątrz. 1.3 Wymagania (parametry) techniczne urządzenia
dźwigowego typu żuraw: - żuraw ogólnego przeznaczenia 6 funkcyjny, - sterowanie żurawiem
usytuowane po prawej i lewej stronie pojazdu, - wyposażony w hydrauliczny system
zabezpieczenia przed przeciążeniem, - wyposażony w system zwiększający szybkość wysuwu
ramion teleskopowych, - nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie, wyposażone w
czujnik informujący o ich poprawnym złożeniu do transportu, - masa własna urządzenia od 800 kg
do 1000 kg, - max. moment udźwigu: 81 kNm, - moment obrotowy żurawia min. 17,70 kNm, wysięg hydrauliczny od 5,80 m do 7,70 m, - min. wysięg przy udźwigu: 2,00 m – 3900 kg, 2,20 m –
3500 kg, 3,80 m – 2100 kg, 5,60 m – 1400 kg, 7,70 m – 1040 kg. 1.4 Dodatkowe wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć i przekazać Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko w terminie do dnia 30.10.2018r.
2) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony kompletny pojazd wraz z wyposażeniem, bez
limitu kilometrów, na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji biegnie od dnia
dostarczenia przedmiotu dostawy Zamawiającemu i podpisania protokołu zdawcze -odbiorczego
„bez zastrzeżeń”. 3) Przeglądy okresowe (gwarancyjne) oraz naprawy w ramach gwarancji
realizowane będą na koszt Wykonawcy w autoryzowanych stacjach obsługi, których wykaz
stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy. Autoryzowane stacje obsługi dla dostarczonego pojazdu
powinny znajdować się w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. Punkty
serwisowe winny mieć autoryzację producenta od co najmniej trzech lat wstecz od dnia składania
oferty. 4) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady (zakończenia naprawy) pojazdu

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
W przypadku braku możliwości usunięcia zgłoszonej wady w ciągu 72 godzin od dokonania
zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy o
parametrach nie gorszych niż pojazd, którego wada dotyczy lub pokryć koszty wynajmu pojazdu
zastępczego przez Zamawiającego. Termin dostawy Zamawiającemu pojazdu zastępczego liczy się
od kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 72 godzin wyznaczonych na usunięcie
wady/usterki. 5) Pojazd musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym z
dnia 20.06.1997 r. (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami) w
szczególności spełniać warunki dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. 6) Dostarczenie i
przekazanie pojazdu nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin tj.
Księginice 14, 59-300 Lubin lub na terenie gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora –
dz. nr 449/20 (Obora, gmina Lubin) w dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
00 do 14 00 O ostatecznym miejscu dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje
Wykonawcę w dniu otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o terminie dostarczenia
przedmiotu zamówienia. 5) Szczegółowy termin dostawy przedmiotu zamówienia będzie
uzgodniony między Stronami po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę terminu dostarczenia
przedmiotu zamówienia, dokonanym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Za pisemne
zgłoszenie uważa się również zgłoszenie dokonane faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. 6)
W dniu dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu następujących dokumentów sporządzonych w języku polskim: 1) książki pojazdu
wraz z harmonogramem przeglądów, 2) książki zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów, 3)
instrukcji obsługi ( podwozia oraz zabudowy), 4) certyfikatu zgodności CE, innych wymaganych
atestów i aprobat technicznych, 5) karty gwarancyjnej, 6) homologacji lub innych dokumentów
wymaganych prawem do zarejestrowania pojazdu. Wszystkie dołączone dokumenty muszą być
umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi
być oznaczony numerem VIN dostarczanego pojazdu. 7) Wykonawca zobowiązany jest do
przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP bez
pobierania dodatkowych opłat. Przeszkolenie pracowników nastąpi w miejscu dostawy przedmiotu
zamówienia. 2. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest
do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1)rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
oraz sposób realizacji zadania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór
umowy. Wymagana gwarancja na dostarczony kompletny pojazd – 24 miesiące od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór
umowy załączony do SIWZ. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji. Za wydłużenie okresu
gwarancji Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty na zasadach określonych w
Rozdziale XV SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 34144511-3
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-30
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia (termin dostawy): do 30 października
2018 roku. Szczegółowe zapisy dotyczące terminu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy
załączony do SIWZ. Wykonawca może skrócić termin realizacji. Za skrócenie terminu realizacji
Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty na zasadach określonych w Rozdziale XV
SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1. posiada zdolność
zawodową. 1/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dostawę 1 (jednego) pojazdu tożsamego lub
odpowiadającego przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A) Wykaz dostaw wykonanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ,
B) Dowody określające czy dostawy wykazane w Załączniku Nr 5, zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty załączyć - Zobowiązanie podmiotu/ -ów udostępniających zasoby do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – Rozdział IX SIWZ), 2. Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa
zostały określone w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin dostawy 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
z up. WÓJTA
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