Ogłoszenie nr 2021/BZP 00130782/01 z dnia 2021-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup i dostawa samochodu ciężarowego, remontera drogowego oraz pługa odśnieżnego,
lemieszowego - sprzętu drogowego dla ZDP w Łosicach” w podziale na dwie części:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030238920
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wiejska 3
1.5.2.) Miejscowość: Łosice
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-200
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki
1.5.7.) Numer telefonu: 83/359 02 32
1.5.8.) Numer faksu: 83/359 02 88
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp.losice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.nbip.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pełnienie funkcji zarządcy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych w
odniesieniu do dróg powiatowych
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup i dostawa samochodu ciężarowego, remontera drogowego oraz pługa odśnieżnego,
lemieszowego - sprzętu drogowego dla ZDP w Łosicach” w podziale na dwie części:
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88cd6221-ef9c-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130782/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 11:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00043573/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdp-losice.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdp-losice.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1.Elektronicznie na adres e-mail: zdp@zdp.losice.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://zdp-losice.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr
referencyjnym oraz nazwą postepowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które
wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze
do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 700 - 1500 w dni
robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na
adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 1.Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, jako:
1.1 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
1.2 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 2. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww.
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Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.: 2.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s;
2.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
2.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 2. 4. Włączona obsługa JavaScript; .5
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 6.Zamawiający
określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1 Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest
MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platformy zakupowej tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww.
Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem Zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
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), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 3, 08-200 Łosice (nr tel. 83 359 02 32, adres e-mail: zdp@zdp.losice.pl); Z
Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łosicach z siedzibą przy
ul. Wiejskiej 3, 08-200 Łosice mogą się państwo skontaktować pod adresem: e-mail:
inspektor@cbi24.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /nazwa: „Zakup i
dostawa samochodu ciężarowego, remontera drogowego oraz pługa odśnieżnego, lemieszowego sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach” w podziale na dwie części: Część 1:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (kompatybilnego z remonterem drogowym),
remontera drogowego – maszyny do remontu nawierzchni bitumicznych, Część 2: Dostawa fabrycznie
nowego pługa odśnieżnego, lemieszowego, numer postępowania: ZDP.1.262.2.2021/ prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji; - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni
pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:
017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Dróg
Powiatowych w Łosicach prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod
adresem: https://zdp-losice.ezamawiajacy.pl; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
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przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych osób Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Wykonawcy: w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.1.262.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (kompatybilnego z remonterem
drogowym), remontera drogowego – maszyny do remontu nawierzchni bitumicznych: Samochód
ciężarowy (kompatybilny z remonterem drogowym) – 1 szt.: Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2021 r. ,Samochód ciężarowy pod remonter, Samochód
ciężarowy Wywrotka 3W, Trzy osie (minimum typ 6x4), Silnik diesel (paliwo ON),
Wspomaganie układu kierownicy, Pojemność silnika w przedziale 6.000 cm³ do 8.000 cm³, Moc
w zakresie 240-325 kM, Skrzynia biegów min. 8 biegów + wstecz
Układ hamulcowy ABS, Kabina kierowcy min. 2 osobowa, wyposażona w ogrzewanie,
klimatyzację i radio fabryczne, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, regulację położenia,
Kompletne koło zapasowe, Emisja spalin min. Euro 6, Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 l,
Rama skrzyni wykonana ze stali, Wymiary skrzyni min 4,5x2,5x0,9 m, Burty boczne otwierane w
osi dolnej i górnej + sprężyny, Burta tylna 900 mm x min 3 mm otwierana i regulowana
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pneumatycznie, Rozdzielacz hydrauliczny, Podłoga skrzyni stalowa min 5mm, Pompa skrzyni
hydrauliczna, Siłownik skrzyni hydrauliczny podpodłogowy,
Ładowność samochodu min. 14000 kg.
Remonter drogowy- maszyna do remontu nawierzchni bitumicznych - 1 szt.:
Urządzenie fabrycznie nowe - wyprodukowane w 2021 r., Silnik minimum trzycylindrowy
chłodzony wodą, napędzający dmuchawę i pompy hydrauliczne podawania emulsji i podajnika
kruszywa, wyposażony w licznik czasu pracy.
Pojemność zbiornika emulsji asfaltowej minimum 1000 litrów.
Zbiornik emulsji wyposażony w instalację ogrzewania z palnikiem olejowym, termostat i
sterowanie automatyczne utrzymujące zadaną temperaturę.
Mechaniczny wskaźnik wypełnienia zbiornika.
Dwa zbiorniki na kruszywo o pojemności min. 1,5 m³ i min 2,5 m³ lub jeden zbiornik
dwukomorowy o łącznej pojemności min. 4,0 m³ asymetrycznie dzielony przegrodą wg podanych
wyżej pojemności. Zbiorniki lub jeden niesymetrycznie dzielony zbiornik na kruszywo
wyposażony w dwa oddzielne dla każdej frakcji grysu podajniki ślimakowe napędzane
hydraulicznie. Możliwość pracy na bazie dwóch frakcji. Dmuchawa o wydajności regulowanej
min. 10.000 litrów na minutę. Pompa emulsji posiadająca ogrzewanie płaszczowe od silnika,
zabezpieczana filtrem, napędzana hydraulicznie. Umiejscowienie pompy emulsji umożliwiające
wyciek emulsji poza zbiornik remontera. Pompa emulsji powinna być zamontowana w taki
sposób i w takim miejscu, aby w przypadku przepompowywania emulsji lub awarii urządzenia
nie nastąpiło zanieczyszczenie terenu. Instalacja do emulsji wyposażona w system recyrkulacji.
Ramię robocze remontera zamontowane z przodu pojazdu, umożliwiające pracę operatora w
odległości min. 4,0 m od pojazdu. Ramię sterowane pulpitem przez operatora znajdującego się
na zewnątrz pojazdu. Głowica robocza umożliwiająca pracę w różnych trybach tj. tylko nadmuch
powietrza, tylko natrysk emulsji, podawanie grysu otoczonego emulsją, podawanie tylko grysu
różnej frakcji, oraz wyposażona w dysze mieszające dla grysu, emulsji oraz powietrza.
Dodatkowy przewód powietrza (tzw. by-pass) zamocowany na ramieniu remontera, tworzący
system redukcji ciśnienia powietrza w głównej rurze, a tym samym umożliwiający regulację
prędkości podawanego grysu.
Komplet nóg odstawczych umożliwiających demontaż remontera z pojazdu bez użycia dźwigu.
Drabinka składana, umożliwiająca wejście z poziomu jazdy na podest remontera. Dolny zawór
spustowy zbiornika emulsji. Lampa błyskowa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana u
góry remontera oraz strzała do sygnalizacji kierunku omijania remontera przez inne pojazdy
zamontowana na remonterze z tyłu pojazdu z możliwością wyświetlania pozycji: strzała w lewo,
strzała w prawo, krzyż. Osłona deszczowa zbiornika grysu z ręcznym mechanizmem zamykania.
System oparty na GPS, pozwalający na zbieranie informacji o wykonywanej pracy i lokalizacji
maszyny. System ostrzegający o zbliżającym się terminie serwisu wraz z listą potrzebnych
części zamiennych oraz zakresem prac serwisowych. System telemetryczny oparty na
połączeniu GSM i GPS umożliwiający: a) śledzenie pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym,
b) pomiar ilości zużytego materiału przypisany do współrzędnych GPS każdego miejsca
remontu, c) pomiar warunków otoczenia (temperatura, wilgotność),
d) kontrolę podstawowych parametrów pracy remontera, e) powiadamianie w przypadku
wystąpienia awarii na zadeklarowany adres email lub nr telefonu komórkowego- zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia załącznika Nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 43310000-9 - Maszyny inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert
rozpatrzonych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa
kryterium, waga) :
a) Cena – 60%
b) Przedłużenie okresu gwarancji – 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa fabrycznie nowego pługa odśnieżnego, lemieszowego - Pług do odśnieżania,
lemieszowy – 1 szt.: 1. Szerokość robocza min. 250cm max 320 cm,
2. Hydrauliczny kąt skrętu max 30 stopni, 3. Sterowanie z kabiny, 4.Uchylne lemiesze, 5.
Wyposażony w światła obrysowe, 6. Ramka typu II do agregowania z samochodem i TUZ
ciągnika- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznika nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert
rozpatrzonych i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa
kryterium, waga) :
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a) Cena – 60%
b) Przedłużenie okresu gwarancji – 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych: Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 tożsame dostawy obejmujące swym
zakresem przedmiot zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy przesłać za
pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”.
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o
obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu – wg wzoru Załącznik Nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z częścią V. ust.1 SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1 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. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 składa każdy z Wykonawców. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 6 pkt 1 , przy czym
dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w części V. ust. 1 .
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
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SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zdplosice.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY"
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
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