
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.: Dostawa nowego samochodu

dostawczego o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

Ogłoszenie nr 545855-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.
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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: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,

krajowy numer identyfikacyjny 95028897100000, ul. ul. Krucza 20 , 22-500 Hrubieszów, woj.

lubelskie, państwo Polska, tel. 846 962 607, , e-mail sekretariat@pgkimhrubieszow.pl, , faks 84 696 26

08.

Adres strony internetowej (URL): www.pgkimhrubieszow.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: Inny (proszę określić):

Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy

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.pgkimhrubieszow.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://www.pgkimhrubieszow.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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego samochodu dostawczego

o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata

Numer referencyjny: PGKiM/ZP/01/05/2020

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 dostawa nowego samochodu dostawczego o dmc do 3,5

tony ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata. Zamawiający wymaga dostawy nowego pojazdu o

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony o roku produkcji nie wcześniejszym niż rok 2020. 1.1.

Parametry techniczne podwozia: • podwozie dwuosiowe, oś napędowa tylna z kołami bliźniaczymi; •

rozstaw osi 3 665 mm; • ogumienie wielosezonowe 195/75 R 16; • stalowe obręcze 5,5 J x 16; •

hamulce - tarcze wentylowane na obu osiach; • zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy,

stabilizator tylnej osi; • mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy; • koło zapasowe. 1.2.
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Parametry techniczne silnika i skrzyni biegów: • silnik wysokoprężny o mocy min. 150 KM; • poziom

emisji spalin min. Euro 5; • manualna skrzynia 6-biegów; • zbiornik paliwa min. 70 l. 1.3. Elementy

nadwozia: • lusterko dla zabudowy o szerokości min. 2190 mm; • wzmocnienie podłużnicy; • szyby

boczne przezroczyste, szyba czołowa z filtrem; • szyba w tylnej ścianie kabiny; • elektroniczna (LED)

lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa na dachu kabiny; • belka przeciw najazdowa tylna; • zaczep

do holowania z przodu pojazdu. 1.4. Wnętrze, ogrzewanie, klimatyzacja: • fotel kierowcy z regulacją

(przód-tył, góra-dół); • siedzenie pasażera dwuosobowe; • poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; •

półka nad przednią szybą; • klimatyzacja manualna lub automatyczna. 1.5. Audio, elektryka i

przyrządy: • radio cyfrowe; • włącznik główny instalacji elektrycznej; • akumulator; • kierownica

regulowana w dwóch płaszczyznach; • światła do jazdy dziennej; • automatyczny układ włączania

świateł; • akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania. 1.6. Wyposażenie dodatkowe; • podnośnik

hydrauliczny 3,5 tony; • klucz do kół; • kliny pod koła; • trójkąt ostrzegawczy; • apteczka; • gaśnica.

1.7. Kolorystyka: • kabina – biała; • podwozie – czarne; • tapicerka siedzeń – tkanina ciemna. 1.8.

Parametry techniczne części ładunkowej: • skrzynia ładunkowa wywrotka – tył; • skrzynia ładunkowa

min. 1300 kg nie przekraczająca DMC do 3,5 tony; • wymiary skrzyni: długość: 3900 mm – 4200 mm,

szerokość: 1900 mm – 2200 mm; • burty aluminiowe o wysokości 300 mm – 400 mm; • nad burtami

zabudowa z kraty metalowej o wysokości 2200 - 2500 mm licząc od podłogi; • wymiary oczek kraty

od 40 mm / 40 mm do 50 mm / 50 mm; • tylna część kraty dwuskrzydłowa, uchylna na boki; • prawa

strona kraty z otwieranym skrzydłem o szerokości połowy długości skrzyni ładunkowej; • podłoga

skrzyni ładunkowej wykonana z płyty wodoodpornej o grubości 10 mm – 20 mm; • burta przedniej

części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na całej jej szerokości i wysokości z

okratowanym otworem na szybę kabin; 1.9. Wykonawca w ramach ceny ofertowej musi zapewnić

komplet dokumentów do rejestracji w tym: • Świadectwo homologacji samochodu; • kartę pojazdu; •

książkę przeglądów serwisowych; • książkę gwarancyjną; • instrukcję obsługi w języku polskim, która

musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z konstrukcją,

obsługą i serwisem pojazdu i wyposażenia oraz bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu; •

wszelką dokumentację niezbędną do rejestracji samochodu; • Dokumentacja UDT; • inne dokumenty

przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 1.10. Minimalny wymagany okres

gwarancji jakości na samochód bez limitu kilometrów wynosi: • na zespoły i podzespoły mechaniczne,

elektryczne, elektroniczne i hydrauliczne - minimum 24 miesiące; • na powlokę lakierniczą - minimum

36 miesięcy; • na perforację blach nadwozia - minimum 84 miesiące; • na zabudowę pojazdu -

minimum 24 miesiące; 1.11. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia w ramach ceny podanej w

ofercie, w okresie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru - serwisu w

zakresie dostarczonego produktu, tj., przeglądy okresowe samochodu i części ładunkowej. 1.12.
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Wykonawca zapewnia (na koszt własny) szkolenie z obsługi całego przedmiotu zamówienia. 1.13.

Wymagania dotyczące obsługi serwisowej pojazdu w okresie gwarancji (podanej w formularzu):

1.13.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił obsługę serwisową oraz naprawy

gwarancyjne samochodu, ze wskazaniem konkretnej stacji serwisowej ASO nie dalej niż

……………… km od siedziby Spółki (odległość podana w formularzu oferty); 1.13.2. W okresie 24

miesięcy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia w ramach ceny, serwisu w zakresie

dostarczonego produktu tj., przeglądy okresowe samochodu; 1.13.3. W przypadku wystąpienia awarii

technicznej pojazdu uniemożliwiającej jego samodzielny przejazd do najbliższej autoryzowanej stacji

obsługi pojazdów, transport jego do tej stacji zapewnia Wykonawca na własny koszt. 1.13.4. Przeglądy

okresowe dokonywane w serwisach będą wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta. 2. Jeżeli w

opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie lub

norma, aprobaty specyfikacje techniczne i systemy odniesienia – należy przyjąć, że Zamawiający

podał przedmiot zamówienia dopuszczając rozwiązania równoważne, przy czym Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 34100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34130000-0

34142300-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(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: Tak
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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: w

przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na

dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji

albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy

zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych,

co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w

użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

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:  2  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 miesięcy licząc

od dnia podpisania umowy. 2. Zapłata za przedmiot zamówienia zostanie dokonana przelewem w

następujący sposób: • 30% kwoty netto w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z pełną

dokumentacją po protokolarnym odbiorze pojazdu w siedzibie Zamawiającego. • pozostała płatność -

70% wartości netto w 2 ratach PLN netto do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od kolejnego

miesiąca po przekazaniu pojazdu. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w

załączniku nr 10 do SIWZ – Projekt Umowy.

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: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem umowy
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ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w

zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 200

000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) wraz z dowodem opłacenia wymaganej składki.

Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia

zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast od Wykonawcy, którego

oferta została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa

w Dziale XIII. SIWZ pkt 2 ppkt 2.1.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: wykazanie w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, dostaw pojazdów o podobnych parametrach i przeznaczeniu

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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

w postaci poświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego, że wymienione dostawy zostały

wykonane (lub są wykonywane) należycie. Z tym, że poświadczenie w odniesieniu do nadal

wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem (bądź wykonywaniem) w/w

okresie minimum dwoma dostawami, polegającymi na dostawie samochodu o podobnych

parametrach i przeznaczeniu o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto. Warunek

będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia zgodnego

z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta została

najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia wykazu wykonanych dostaw zgodnego z

wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

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)
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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:

1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i

21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; (w przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców należy złożyć

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 1.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu

Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości

wykonania decyzji właściwego organu - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców należy złożyć przedmiotowe

dokumenty dla każdego z nich); 1.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
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Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – (w przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców należy złożyć

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 1.4. Odpis 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.24 ust. 5

pkt 1 ustawy; 1.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym z wymierzeniem kary pieniężnej nie

niższej niż 3 000 zł - zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;

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:

2.1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot

zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych

00/100), wraz z dowodem opłacenia wymaganej składki. 2.2. W przypadku, gdy termin ważności

umowy ubezpieczenia OC / polisy upływa przed datą zakończenia realizacji przedmiotu

zamówienia, Wykonawca przedkłada oświadczenie, że przed upływem terminu ważności umowy

ubezpieczenia OC / polisy przedłuży jej ważność na okres do dnia zakończenia realizacji

przedmiotu zamówienia, według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2.3.

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawcy powołujący się na

zasoby lub sytuację innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP

zobowiązani są przedłożyć: 3.1. Dokument(y) określający(ce) w szczególności:  zakres

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do

SIWZ. 3.2. Dokumenty wymienionych w punkcie 1.1-1.4. 3.3. Oświadczenie Podmiotu, na którego

potencjał powołuje się Wykonawca, dotyczące podstaw wykluczenia- zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, ppkt

1.1-1.4, na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 4.1. Informację z odpowiedniego rejestru lub

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21

oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 4.2. Dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 4.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

UWAGA: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
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osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na

wezwanie Zamawiającego zobowiązani są przedłożyć: 5.1. W przypadku spółki cywilnej umowę

spółki, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki również uchwałę uczestników spółki w

sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2. W

przypadku konsorcjum umowę zawierającą, co najmniej: 5.2.1. oznaczenie stron, 5.2.2. oznaczenie

celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być samo złożenie

oferty, lecz zrealizowanie zamówienia), 5.2.3. oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas

realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy

przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu), 5.2.4. określenie zakresu działania

poszczególnych stron umowy, 5.2.5. ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, 5.2.6. zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz

dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich

zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne. 5.3. Każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt

1.1 - 1.3. 5.4. Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Dodatkowe

informacje dotyczące żądanych oświadczeń lub dokumentów: 6.1. Oświadczenia, o których mowa

w niniejszym SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące

podwykonawców, składane są w oryginale. 6.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę

oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w niniejszym SIWZ, które znajdują się w posiadaniu

Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6.3. W

przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w niniejszym SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.4. Dokumenty, o których mowa w

niniejszym SIWZ, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. 6.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie

może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie

opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

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. Dowód wniesienia wadium; 2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- wymagane po wyborze oferty najkorzystniejszej, najpóźniej w dniu podpisania umowy

3.Pełnomocnictwo/a o ile dotyczy; 4. Zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające

udostępnienie zasobów Wykonawcy przez inne podmioty - o ile dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące

pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz.

14.00 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto

Zamawiającego Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie nr konta: 37 8187 0004 2009 0191 0818

0001 z dopiskiem „wadium do przetargu PGKiM/ZP/01/05/2020” – o wniesieniu wadium decyduje

moment wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr

42 poz. 275, z późn. zm.) 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych
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formach, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał

gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot. 5.

Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych

ograniczeń niezgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających

możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z zapisami Ustawy Prawo

zamówień publicznych - art. 46 ust. 4a oraz ust. 5. 6. Niewniesienie wadium w wymaganym

terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub innej niż

dopuszczalna formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium, z wyjątkiem

przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w siedzibie Zamawiającego najpóźniej przed

upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia wniesienia wadium, potwierdzona za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty. 8. W przypadku wadium

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte

zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej

wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a

i ust. 5 ustawy PZP. 9. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi

wpłynąć na wskazany w pkt 3 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem

terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 10. Wadium

wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnoszone w

formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia (a nie na jednego czy kilku spośród nich). 11. Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zwrot wadium 1.

Zamawiający zwraca wadium, jeżeli: 1) Upłynął termin związania ofertą; 2) Zawarto umowę w

sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3)

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia; 2. Zamawiający zwraca wadium

na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który

został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 3. Złożenie przez

Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot

wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 4.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o koszty prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) Nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie
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zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,

o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

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:
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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:
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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

Odległość do najbliższego serwisu 25,00

okres gwarancji jakości 15,00

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):
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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:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68498...

18 z 22 2020-06-01, 12:00



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: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 2.1. zmiany wysokości

wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W

wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź

zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT. 2.2. zmiany terminu

zakończenia wykonania zamówienia, spowodowanego wstrzymaniem realizacji przedmiotu

zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

2.3. zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia

siły wyższej; 2.4. zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia. 2.5.

przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy w czasie trwania Umowy produkcja urządzeń zostanie

zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach

jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących Przedmiot Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

1.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności informacji technicznych, technologicznych,

organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, jeżeli

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, zastrzegł (oznakowując je jak opisano powyżej), że nie mogą być one udostępniane

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2.Tajemnicy

przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane do publicznej wiadomości podczas otwarcia

ofert, tj. nazwa (firmy), adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu

gwarancji, warunków płatności zawartych w jego ofercie. 3.W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w

ofercie informacje, które nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie

przepisów ustawy PZP lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na

takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 4. Brak stosownego zastrzeżenia

będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i

danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

1.Wykonawcy przysługuje prawo ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.

z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm), tj.: 1.1. Wszelkie informacje składane w trakcie

postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

06.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm),

co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i winny być załączone jako

odrębna część, w oddzielnej, wewnętrznej kopercie.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-15, godzina: 14:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu

> polski

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

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), zwanej dalej „RODO”,

informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów; 2. Pani/Pana dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: PGKiM/ZP/01/05/2020

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.

8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843); 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 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; 5. 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; 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. Posiada Pani/Pan: 7.1. prawo dostępu do danych

osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych, jednakże 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; 7.2. 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, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
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praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego; 7.3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Nie przysługuje Pani/Panu: 8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit.

b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 8.2. prawo do przenoszenia danych

osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 8.3. 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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