
Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Dostawy sprz ętu i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa i modernizacja

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Mi ędzygminnego

EKO-SIÓDEMKA”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

działanie 2.2. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

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: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 771051-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
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I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA", krajowy numer identyfikacyjny 30240594400000, ul. ul.

Kołłątaja 7 , 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 722 66 32, e-mail eko7@krotoszyn.pl, faks 62 590

32 66.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.eko7.krotoszyn.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

związek międzygminny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.eko7.krotoszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.eko7.krotoszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub zlożyć

osobiście.

Adres:
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Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA, ul. Kołłataja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 60 (II piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa i

modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku

Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA”

Numer referencyjny: GOA.271.16.2020

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:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

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.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i wyposażenia

budowanych/modernizowanych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach:

-Krotoszyn – na części działki ew. nr 3750/6 (adres : ul. Ceglarska 45), -Kobylin – na części działki ew. nr 968/3 ( adres :

Rzemiechów 23), -Sulmierzyce – na części działki ew. nr 1717/2 oraz 1702/2, -Zduny – na części działki ew. nr 2616/2.

2.Zamówienie obejmuje dostawy: -sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (ciągnik z osprzętem), rębak do gałęzi, kosiarki i

kosy do trawy), -kontenerów i pojemników na odpady z oznaczeniami, -wyposażenia pomieszczeń magazynowo-warsztatowych,

-sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (rębak do gałęzi, kosiarki i kosy do trawy).

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34928480-6

44613800-8
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39150000-8

44511000-5

16000000-5

16311000-8

42652000-1

35110000-8

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym

okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

30.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Przewiduje się,że dostawy zostaną zrealizowane po zakończeniu robót budowlanych na

poszczególnych PSZOK i oddania ich do użytkowania tj. po 31.05.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FIN ANSOWYM

I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali

należycie, co najmniej jedną dostawę sprzętów (materiałów, urządzeń) objętych Częścią na którą składa ofertę o wartości(*1):

1) dla Części I: Dostawa ciągnika z osprzętem o wartości min. 400 000 zł netto, 2) dla Części II: Dostawa kontenerów o

wartości min. 150 000 zł netto, 3) dla Części IV: Zamawiający nie stawia warunków. 4) dla Części V: Zamawiający nie stawia

warunków.

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) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpNie Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

1. Wykaz dostaw zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane,

z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty;
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, 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/. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2/. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o

udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3/.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86

ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ . Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca

należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody , że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4/. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne

polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn.

26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).5/. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP – w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załączone do oferty w oryginale. 6/.Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w

których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona

przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia

publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

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 określa kwotę wadium w kwocie: a) Część I: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł), b) Część II: 4

000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł), c) Część IV: Zamawiający nie określa. d) Część V: Zamawiający nie określa.

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:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich

udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli

licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

przedłużenie okresu gwarancji 20,00

termin płatności faktur 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
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wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie

n/w warunków: 1) Zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu Umowy.

Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu lub skróceniu, w związku z wystąpieniem następujących

okoliczności w szczególności: a) z powodu zmiany terminów Projektu nr POIS.02.02.00-00-0015/17-00 pn.: „Budowa i

modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku

Międzygminnego EKOSIÓDEMKA”, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania Umowy na dofinansowanie,

b) z powodu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej umowy, np. klęski żywiołowej, strajki,

stan epidemii, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją

winy którejkolwiek ze stron, d) zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, wymaganych do rozpoczęcia dostaw, e) z

powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku,

które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi normami);

f) z powodu wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn uzasadnionych ważnym interesem Zamawiającego,

g) w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia; 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany parametrów

realizowanego zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z wprowadzoną zmianą w tym:

zmiana terminu realizacji i/lub zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia w przypadku: a) uzasadnionych zmian w zakresie

sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są

korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: (1) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy lub przyszłej

eksploatacji, (2) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy, (3) może przyczynić się do

podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, (4) może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych,

podniesienia efektywności działania, (5) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji

wykonania przedmiotu Umowy, b) zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub

zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania prac; 3) inne dopuszczalne zmiany umowy: a) siła

wyższa (np. klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii), uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

Umowy, b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia pociągającą za sobą konieczność zmiany zakresu, sposobu wykonania przedmiotu Umowy, terminu jej wykonania

bądź wynagrodzenia, c) zmiana stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, d) rezygnacja

przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia, e) z powodu zaistnienia

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami

płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; f) gdy zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek

słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów lub

uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy, g) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących

przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych Funduszu Spójności, z

których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy; h) zmiany innych warunków Umowy, jeżeli w

chwili zawarcia Umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje

następstwa korzystne dla Zamawiającego; i) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów,

wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt lub inne

organy publiczne albo sądy, j) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy
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na dofinansowanie, k) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia nieważności decyzji o

udzieleniu dofinansowania Projektu, l) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania

uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty

Umowy, m) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, n) w

przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania Umowy, o) w przypadku zmiany podwykonawcy.

p) zaszły okoliczności przewidziane w art. 144 ust.1 pkt. 2) – pkt 6) ustawy Pzp. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem

przepisu ust. 2 jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,

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 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:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (ciągnik z osprzętem)

1) 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:Zakres zamówienia stanowi dostawa ciągnika z osprzętem tj. ładowaczem czołowym,

przerzucarką ciągnioną do pryzm, pługiem z lemieszem gumowym do odśnieżania, zamiatarką do utrzymania czystości. 1) Ciągnik

należy dostarczyć do siedziby PSZOK Kobylin - adres Rzemiechów 23 (droga Kobylin-Baszków). 2) Wykonawca w dniu dokonania

dostawy przeszkoli co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw,

eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu wraz z osprzętem. Czas trwania szkolenia – co najmniej 5 godzin. 3) W okresie

gwarancji wszystkie koszty naprawy, w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części

eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca. 4) Reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w

ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wad, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, a
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jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wady. 5)

Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy. 6) Koszty transportu do

zamawiającego ponosi wykonawca. 7) Wykonawca zobowiązany jest w I roku obowiązywania okresu gwarancji do bezpłatnego

serwisowania, przeglądów obejmujących koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) na miejscu u

Zamawiającego w czasie realizacji planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych

dokumentach przekazanych wraz z pojazdem. 8) W pozostałych latach zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji płatne

serwisowanie, przeglądy, obejmujące koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji

planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z

pojazdem.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16700000-2, 16000000-5, 16311000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 30.06.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

przedłużenie okresu gwarancji 20,00

termin płatności faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przewiduje się, że dostawy zostaną zrealizowane po zakończeniu robót budowlanych na

poszczególnych PSZOK i oddaniu ich do użytkowania, tj. po 31.05.2021 r.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady z oznaczeniami

1) 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:Zakres zamówienia stanowi dostawa kontenerów o poj. ok. 36 m³, 7 m³, 1m³, 240 l, 120 l ,

pojemników na świetlówki, baterie, akumulatory, beczek na odpady płynne, pojemników na odpady niebezpieczne i koszy

siatkowych wraz z oznaczeniami, wanien wychwytowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 44613800-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 30.06.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

przedłużenie okresu gwarancji 20,00

termin płatności faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przewiduje się, że dostawy zostaną zrealizowane po zakończeniu robót budowlanych na

poszczególnych PSZOK i oddaniu ich do użytkowania, tj. po 31.05.2021 r.

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa wyposażenia pomieszczeń magazynowo-warsztatowych.

1) 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:Zakres zamówienia stanowi dostawa m.in. wózków ręcznych widłowych, ręcznych

podnośników paletowych hydraulicznych, wag przemysłowych, regałów ocynkowanych, stołów warsztatowych, zestawów różnych

narzędzi warsztatowych, wyposażenia bhp.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 42652000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 30.06.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

przedłużenie okresu gwarancji 20,00

termin płatności faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przewiduje się, że dostawy zostaną zrealizowane po zakończeniu robót budowlanych na

poszczególnych PSZOK i oddaniu ich do użytkowania, tj. po 31.05.2021 r.
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Część nr: 5 Nazwa: Dostawa sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (rębak do gałęzi, kosiarki i kosy do trawy)

1) 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:Zakres zamówienia stanowi dostawa rębaka do gałęzi, kosiarek i kos do trawy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5, 16311000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

przedłużenie okresu gwarancji 20,00

termin płatności faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przewiduje się, że dostawy zostaną zrealizowane po zakończeniu robót budowlanych na

poszczególnych PSZOK i oddaniu ich do użytkowania, tj. po 31.05.2021 r.
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