
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczuczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000 lecia 23

1.5.2.) Miejscowość: Szczuczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 862735080

1.5.8.) Numer faksu: 862735080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.szczuczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: um.szczuczyn.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:

Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fc19856-a38e-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085189/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-14 14:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030632/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu
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RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn

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://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ust. Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa zobowiązanie podmiotu udostępniającego
sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf .doc .docx .xls
.xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na.pdf. Ofertę i oświadczenie o którym mowa w Rozdz. 10 pkt. 1.1. SWZ składa się
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.2.Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośr.
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn. 3.Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz
informacje Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w
formie elektronicznej za pośr. platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego. Za datę przekazania
oświadczeń wniosków zawiadomień informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość do
zamawiającego po których pojawi się komunikat że wiadomość została wysłana do zamawiającego.5.Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje za pośr. platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja której adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC,MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.d) włączona obsługa
JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)Platformazakupowa.pl działa
według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8 Wykonawca, przystępując do postępowania publicznego: akceptuje
warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na stronie platformazakupowa.pl.9. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za
sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce Wyślij
wiadomość do zamawiającego). Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Pzp.10. Informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności w postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
Instrukcje dla Wykonawców na stronie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 10. W korespondencji
kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania

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): 1.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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Gmina Szczuczyn, Plac
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1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, telefon: 86 273 50 80; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można
się kontaktować pod adresem e-mail: iod@um.szczuczyn.pl 3) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa Centrum
Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III, znak sprawy – RI.271.1.2022, prowadzonym w trybie
podstawowym z art. 275, pkt 2; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)
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; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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 kilka 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

I. Zakres prac dla Części I obejmuje: Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu przy Centrum Zarządzania
Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn II i III etap. 
a) Roboty ziemne:
- plantowanie terenu;
- zakup, nawiezienie i wbudowanie mas ziemnych w celu podniesienia terenu wokół obiektów kubaturowych, pod drogi
dojazdowe i parkingi na powierzchni około 8 380 m2 i średniej wysokości nasypu około 1,1 m. 
b) Zagospodarowanie terenu
- wykonanie przyłącza wodociągowego;
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem zbiornika na ścieki;
- wykonanie doziemnej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu i obiektów do projektowanych
studni rozsączających;
- wykonanie zewnętrznej doziemnej instalacji elektroenergetycznej tj. zasilającej YKXs 5x50 mm2 (zgodnie z warunkami
PGE);
- wykonanie nawierzchni utwardzonych, tj. parkingów, placów, ciągów pieszo - jezdnych i dróg pożarowych;
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- montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,53 m, wraz z cokołem betonowym drut fi 5mm antracyt, o długości około 490 mb,
wraz z montażem bram o szer. 5-6m. – 3 szt. i furtki 1 szt.; 
- zagospodarowanie terenu zielonego oznaczonego na projekcie zagospodarowania jako o powierzchni około 9840 m2
poprzez plantowanie nawierzchni i wsiew trawy;
- badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza. 
c) Roboty budowlane w obiektach
- wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem;
- szpachlowanie ścian w części biurowo – administracyjnych;
- wykonanie okładzin ścian płytami gipsowo - kartonowymi;
- licowanie ścian płytkami;
- montaż ścianek działowych w sanitariatach;
- wykonanie posadzki na hali: folia PE+styropian EPS100+folia PE+beton +kostka betonowa
- wykonanie posadzek w budynku administracyjno – biurowym: warstwa wyrównawcza +gres na kleju
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej tj. w pom. administracyjno – biurowych i na halach (Bz4, D2, D7, Bz4*, D1);
- docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku; 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych elementów wykończeniowych wewnątrz budynku;
- dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń (meble) zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do SWZ;
- badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza. 

d) Roboty sanitarne wewnątrz budynku
- przygotowanie podejść do urządzeń sanitarnych;
- montażem szafek hydrantowych (wraz z badaniem hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych;
- montaż elementów białego montażu, baterii, brodzików, term elektrycznych do podgrzewania ciepłej wody, wentylatorów
łazienkowych;
- wykonanie odpływów kanalizacyjnych w sanitariatach, kotłowni i pozostałych pomieszczeniach (nie dotyczy odwodnieni
liniowych w pomieszczeniach garażowych);
- dostawa i montaż kotła wraz z osprzętem, wykonanie kompletnego wyposażenia kotłowni;
- dostawa i montaż rozdzielaczy c.o., rurociągów stalowych, orurowania kotłowni, 
- dostawa i montaż komina zewnętrznego, stalowego izolowanego;
- dostawa i montaż aparatów grzewczo – wentylacyjnych wraz z orurowaniem zasilającym w czynnik; 
- dostawa i montaż grzejników c.o.;
- badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza. 
UWAGA: Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu 4 szt. kurtyn powietrznych w pom. hali garażowej oznaczonej jako M
0/1
e) Roboty elektryczne 
- wykonanie rozdzielni elektrycznych, 
- wykonanie lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD;
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, gniazd wtykowych, instalacji
odgromowej, instalacji internetowej, telefonicznej wraz zakupem centrali telefonicznej dla min. 20 numerów;
- wykonanie wewnętrznych linii zasilających;
- montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego;
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kWp (moc inwertera min., 20 kW) na dachu hali garażowej,
wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej , uzgodnieniami;
- dostawa i montaż 12 szt. słupów oświetleniowych o wysokości min. 7 m wraz z wysięgnikami i oprawami solarnymi, oraz
akumulatorami o pojemności Ah 120-130 do doświetlenia terenu;
- badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

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

II. Zakres dostaw dla Części II obejmuje:
a) dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym i pługiem wirnikowym;
b) dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodu dostawczego o
dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t. 

Charakterystyka minimalnych parametrów urządzeń: 
1) Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem tj. pługiem odśnieżnym, plugiem wirnikowym do
śniegu. 
A. Wymagania, jakie musi spełniać ofertowany ciągnik rolniczy:
1) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 r.
2) Termin dostawy: lipiec – sierpień 2023r.
3) Dostawa do siedziby zamawiającego; Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn
4) Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny.
5) Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6) Instrukcja obsługi w języku polskim.
7) Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika.
8) Ciągnik gotowy do pracy tj. uzupełnione płyny, oleje, paliwo 100%. 
9) Gwarancja min. 24 miesiące od dostawy.
B. Minimalne parametry techniczne i użytkowe ciągnika
B.1 Silnik
1) Wysokoprężny o mocy w przedziale 120 – 136 KM
2) Liczba cylindrów min. 4, max. 6 
3) Pojemność w przedziale 3900 – 6800 cm3
4) Silnik spełniający normy emisji spalin: min. STAGE V
B.2 Napęd
1) Ilość biegów min. 24P/18T
2) Rewers sterowany mechaniczny
3) Napęd na 4 koła
4) Na tylnych osiach pojazdu koła z kompletem obciążników tył. min. 450 kg. 
B.3 Układ hamulcowy
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1) Hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie
2) Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie
B.4 Układ hydrauliczny
1) Tył ciągnika - min. trzy pary wyjść hydraulicznych
2) Przód ciągnika – min. jedna para wyjść hydraulicznych
3) Tylny TUZ o udźwigu min. 6000 kg 
4) Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
B.5 WOM
1) tył WOM wielotarczowce sprzęgło 
2) Min. dwie prędkości tylnego WOM 540/1000
B.6 WOM I TUZ Przód
1) przedni TUZ i WOM 540/540E/1000 obr. /min
2) Wyjście hydrauliczne przód minimum 1 para
3) Gniazdo zasil. elektr. 12V
B.7 Kabina
1) Homologacja na dwie osoby w kabinie
2) Ogrzewanie i klimatyzacja
3) Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz
4) Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
5) Wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy
6) Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
7) Szyberdach lub dach przeszklony
8)Reflektory robocze przednie i tylne montowane na dachu
9) Radio
10) Lampa ostrzegawcza koloru żółtego
11) Kabina pojazdu wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału antypoślizgowego i łatwo
zmywalnego
B.8 Pozostałe parametry
1) Opony radialne (minimalna szerokość przód 420 mm, tył 520 mm)
2) Felgi spawane
4) Zaczep główny transportowy przesuwany lub automatyczny
5) Zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jedno osiowych
B.9 Wyposażenie
1) Gaśnica
2) Błotniki kół przednich i tylnych
3) Trójkąt ostrzegawczy
4) Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu
5) Przewód do pompowania kół o długości minimum 7 m
B.10 Wymagania gwarancyjne i serwisowe
1) Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i
użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do
dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku
polskim.

C. Minimalne parametry techniczne pługa śnieżnego
- maszyna fabrycznie nowa dopuszcza się wyprodukowaną w 2021r. 
- szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych od 2500 do 3 100 mm
- ilość pozycji roboczych mini. 3 
- hydrauliczne sterowanie odkładnicami
- listwa zgarniająca gumowa
- amortyzacja listwy zgarniającej sprężynowa,
- sterowanie: elektrohydrauliczne z nośnika,
- zasilanie hydrauliczne 16-20 MPa,
- zasilanie elektryczne 12V,
- oświetlenie obrysowe,
- gwarancja min. 24 miesiące od dostawy
D. Minimalne parametry techniczne odśnieżarki wirnikowej
- maszyna fabrycznie nowa dopuszcza się wyprodukowaną w 2021r. 
- szerokość robocza 2,0 – 2,2 m
- wysokość robocza 0,70 – 0,90 m,
- odległość wyrzutu 4-30 m
- sposób mocowania: TUZ kategorii II i III przód ciągnika,
- obroty WOM 540 lewe, 1000 prawe
- wał przegubowo – teleskopowy.
- gwarancja min. 24 miesiące od dostawy ciągnika bez limitu motogodzin pracy. 
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2. Dostawa fabrycznie nowego dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji na podwoziu
samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t.

a) Podwozie
− Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2022
− Samochód DMC 3,5 tony.
− Kabina trzymiejscowa
− Silnik diesel o mocy min. 140 KM
− Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa
− Długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze min. 3,0 m 
− Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1,6 m
− Liczba miejsc łącznie z kierowcą 3
− Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie przedziału ładunkowego
− Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kątem min. 270 stopni
− Przegroda stała-pełna pomiędzy strefą pasażerską a bagażową
− System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS
− Hamulce tarczowe wszystkich kół
− Centralny zamek zdalnie sterowany z dwoma kluczykami
− Światła do jazdy dziennej
− Klimatyzacja
− Immobiliser
− Radio fabryczne 
− Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów
− Pełnowymiarowe koło zapasowe
− Na kabinie umieszczona podłużna lampa ostrzegawcza

b) Urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji
− Całość urządzenia umieszczona na ramie pośredniej
− Pompa ciśnieniowa o parametrach pracy: ciśnienie robocze – min. 150 bar przy wydatku wody min. 100 l/min. 
− Regulator ciśnienia i manometr ciśnieniowy z zaworem (płynna regulacja ciśnienia i wydatku wody)
− System automatycznie zatrzymujący pracę pompy, gdy poziom wody w zbiornikach zbliża się do minimum z możliwością
krótkotrwałego włączenia pompy wysokociśnieniowej, np. w celu zwinięcia węża.
− Silnik wysokoprężny o mocy min 44 KM z rozrusznikiem elektrycznym (niezależny od silnika samochodu) chłodzony wodą
ze zbiornika urządzenia.
− Dwustopniowe włączanie silnika poprzez przycisk oraz kluczyk umieszczony na głównym panelu kontrolnym oraz pilotem
zdalnego sterowania.
− Wydech spalin z urządzenia wyprowadzony poza samochód, pod podwozie pojazdu.
− Zbiornik na wodę wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 800l, wyposażony w przegrody anty-falowe oraz
przelew nadmiaru wody wyprowadzony poza samochód (pod podwozie pojazdu). Zbiornik nie dłuższy niż 75 cm w celu
zachowania jak największej długości przestrzeni ładunkowej.
− Główny panel sterujący (umieszczony na bębnie głównym z wężem wysokociśnieniowym), wodoszczelny, ze stali
nierdzewnej, wyposażony w stacyjkę, regulację obrotów silnika, włącznik/wyłącznik pompy wysokociśnieniowej, wyłącznik
bezpieczeństwa, licznik motogodzin, sygnalizację niskiego ciśnienia oleju w silniku, sygnalizację niskiego poziomu wody w
zbiorniku, joystick zwijania i rozwijania węża roboczego, gniazdo 12V.
− Maksymalne wymiary urządzenia bez zbiornika : dł. 1240 mm x szer. 1460 mm x wys. 1490mm. 
− Układ cyrkulacji wody podczas jazdy samochodu – praca w warunkach zimowych.
− Główny bęben zamocowany na ramieniu uchylnym w płaszczyźnie poziomej o kąt 90 stopni, dodatkowo możliwość obrotu
bębna o kąt 180 stopni, umożliwiający umieszczenie węża bezpośrednio nad studnią. 
− Bęben zwijany/odwijany hydraulicznie z płynna regulacją prędkości obrotowej o pojemności min 100m węża
wysokociśnieniowego DN 16.
− Drugi bęben pomocniczy - ciśnieniowy zwijany/odwijany hydraulicznie z wężem DN 13 o długości 60 m lub DN 10 o
długości 80 m. Bęben z płynną regulacją prędkości obrotowej.
− Układ automatycznego układania węża na bębnie głównym oraz pomocniczym prowadzony przez prowadzenie
ślimakowe.
− Zdalne sterowanie radiowe z funkcjami: włączanie/wyłączanie, regulacja obrotów silnika urządzenia, włączanie i
wyłączanie pompy ciśnieniowej, awaryjne wyłączanie urządzenia, bezstopniowa regulacja prędkości rozwijania i nawijania
węża głównego i pomocniczego, przełącznik wyboru pracy bębna
− Minimalny zasięg 100m. Dodatkowa bateria umieszczona w kabinie kierowcy.
− Możliwość zablokowania ramienia roboczego w min. 4 pozycjach.
− Możliwość zablokowania bębna w min. 5 pozycjach.
− Możliwość załadunku/rozładunku wózkiem widłowym.
c) Osprzęt
− Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem),
− Głowica standardowa bez otworu do przodu (ślepa),
− Głowica czyszcząca rakietowa,
− Prowadnica węża dolna – banan,
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− Rolka dolna ( banan ślizgowy ), 
− Pistolet wysokociśnieniowy z lancą i dyszą,
− Licznik motogodzin.
d) Zabudowa pojazdu
− Zabezpieczenie przeciw-wilgociowe przestrzeni roboczej pojazdu poprzez: wyłożenie podłogi sklejką wodoodporną oraz
pokrycie przestrzeni ładunkowej powłoką wodoodporną, 
− Wygłuszenie i ocieplenie boków i dachu pojazdu wełną mineralną bądź pianką PUR, 
− Zamontowanie szafki narzędziowej w przestrzeni ładunkowej,
− Zamontowanie oświetlenia LED przestrzeni ładunkowej,
− Osłona zbiornika przed uszkodzeniem w przestrzeni ładunkowej
− Ogrzewanie postojowe typu Webasto do ogrzewania przestrzeni gdzie zamontowane jest urządzenie
e) Inne
− Dostawa do siedziby Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16000000-5 - Maszyny rolnicze

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

42997200-3 - Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-15 do 2023-09-30

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

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

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym: (dla Części I i II) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
(dla Części I i II) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla Części I jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)wykaże, że posiada środki
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finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1200 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert, b)wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500000,00zł.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla Części II jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 600000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert, b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200000,00zł. 4)
zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony dla Części I jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał jedno zamówienie polegające na wykonywaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynku, wraz z
wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych. Uwaga: 1)Wykonawca składający ofertę musi wykazać się
całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi
wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w
sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem) - dotyczy pkt. 2.4) lit. a. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on
wykazać się całym wymaganym doświadczeniem – dotyczy pkt. 2.4) lit a. niniejszego Rozdziału 2) 3. Dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia: (dla Części I ) a) Jednego
kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – bud. lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno –
budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie b) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami drogowymi, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dopuszcza się jedną osobę kierownika budowy i kierownika robót posiadającą oba uprawnienia jednocześnie.

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: 1. Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ; (dla Części I i II) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (dla Części I i II)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ); (dla Części I) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 4. wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ); (dla Części I) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 5. Informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; (dla Części I i II)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 6
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. (dla Części I i II) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
a) dla Części I - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych); 
b) dla Części II- 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych); 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 w tytule przelewu należy wpisać: 
Wadium – Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III – Część I 
lub 
Wadium – Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III – Część II
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp; 
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

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 albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale X pkt. 1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA 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:
Zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-30 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
CENA
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	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 kilka 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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-15 do 2023-09-30
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	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:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: 1.	Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ; (dla Części I i II)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (dla Części I i II) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ); (dla Części I) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 4.	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ); (dla Części I) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; (dla Części I i II) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 6 Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. (dla Części I i II) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

	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: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA 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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-30 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-30 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
	8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
	8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:



