Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113729/01 z dnia 2021-07-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i pługa do odśnieżania w formie leasingu
operacyjnego z opcją prawa wykupu

[SEKCJA

I

-

ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dubeninki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671219
1.5)

Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębowa 27
1.5.2.) Miejscowość: Gołdap
1.5.3.) Kod pocztowy: 19-504
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.5.7.) Numer telefonu: 876158137
1.5.8.) Numer faksu: 876158137
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarzugQ dubeninki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubeninki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
[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:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego pługa do odśnieżania w formie leasingu
operacyjnego z opcją prawa wykupu
i

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-deb22398-e3c9-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113729/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

-

Zamówienie

udzielane

jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt

1

ustawy

-

Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113728/01

z

dnia 2021-07-14

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 10:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:

Nie

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
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III - UDOSTĘPNIANIE

DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

I

1

ustawy

KOMUNIKACJA

ww.dubeninki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

są do składania ofert, wniosków

3.4.) Wykonawcy zobowiązani

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://e-propublico.pl

-

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przy użyciu
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl (dalej jako: "Platforma").

się

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
innych podobnych narzędzi,
elektronicznego modelowania danych budowlanych

są ogólnie dostępne:

lub

Nie

które

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): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
zgodnie z przepisami krajowymi.
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO
i

i

oraz
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IV

—

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania:
2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest

w

trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt

1

ustawy

-

Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113728/01

z

dnia 2021-07-14

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego pługa do
odśnieżania finansowanego w ramach leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - tzn. minimalne wymagania techniczne użytkowe
ciągnika oraz pługa do odśnieżania, określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący integralną
część SWZ, stanowiący Załącznik Nr 1.
i

i

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

-

Ciągniki

43313100-1

-

Pługi odśnieżające lemieszowe

66114000-2

-

Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 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
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium

1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
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
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V

:

KWALIEIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

-

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt

1

ustawy

-

Dostawy

Ogłoszenie

nr

2021/BZP 00113728/01

z

dnia 2021-07-14

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa

na

w art.125 ust.

ustawy: Tak

1

potwierdzenie spełniania warunków
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych
udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału. Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru w zakresie określonych usług
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wymagane parametry techniczne - zał. 2a
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz dostaw lub usług. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

[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:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu zawarcia
umowy
sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
"Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału” składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
i

w

i

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie
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VII -

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na poniższych

zasadach:

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
niżej wymienionych
2) Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy
1)

2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

w

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie

udzielane

jest w trybie

podstawowym

na

podstawie: art. 275 pkt

1

ustawy

-

Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113729/01

z

dnia 2021-07-14

przypadkach:
a) wskutek zmiany przepisów prawa po dacie podpisania umowy wywołujących potrzebę zmiany
umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,
b) wskutek zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych przedmiotu leasingu w okresie
gwarancji, przy czym oferowane parametry nie powinny być gorsze niż parametry techniczne
załącznikami) lub
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej (SWZ wraz
jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego
c) spłaty rat leasingowych w krótszym terminie. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
nowy harmonogram spłat rat leasingowych, uwzględniający skrócony termin spłaty leasingu oraz
przyjęte w ofercie oprocentowanie, przy czym cena netto przedmiotu leasingu (ciągnika
rolniczego) nie ulegnie zmianie. Skrócony termin spłaty leasingu nie może być krótszy od
minimalnego terminu jaki przewidziany jest w przepisach prawa dla leasingu operacyjnego
d) obniżki cen na korzyść Zamawiającego — z jakichkolwiek przyczyn, w każdym czasie,
e) zmiany stawki podatku od towarów usług VAT - zmiana wysokości wynagrodzenia
przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do
należnego Wykonawcy
części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu
usług oraz wyłącznie do
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów
stawki
zmiana
podatku od towarów
do
zastosowanie
znajdzie
której
części przedmiotu umowy,
usług. W przypadku zmiany stawki wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3) Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące adresów, numerów telefonów, faksów,
poczty elektronicznej.

z

i

w

i

i

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane

z

realizacją zamówienia: Nie

|| SEKCJA VIII

- PROCEDURA _

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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Ogłoszenie o zamówieniu -

Zamówienie

udzielane jest

w

trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt

1

ustawy

-

Dostawy

