
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKRWILNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rypińska 7

1.5.2.) Miejscowość: Skrwilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-510

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542700012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skrwilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.skrwilno.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:

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97ad5848-6460-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00004607/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-01 08:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000327/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

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

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/skrwilno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone
w rozdziale VIII SWZ

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): Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.4.2021.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego z zabudową typu skrzynia
otwarta, fabrycznie nowego, spełniającego polskie wymagania, w tym warunki techniczne,
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.
110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.2. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje: PARAMETRY TECHNICZNE:1) Samochód nowy
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku;2) Nadwozie – kabina podwójna-
siedmioosobowa;3) Silnik wysokoprężny (diesel), spełniający co najmniej normę emisji spalin
EURO 6;4) Silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 2,5 l;5) Alternator o stałym prądzie
ładowania;6) Maksymalna moc nie mniejsza niż 180 KM;7) Zbiornik paliwa min. 100 l;8)
Skrzynia manualna sześciobiegowa;9) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t.;10)
Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego; 11) Napęd na koła tylne;12) Rozstaw osi min.
4100 mm; WYPOSAŻENIE:13) Pełne światła LED (dzienne, mijania, drogowe);14) Przednie
światła przeciwmgielne;15) Poduszka powietrzna co najmniej kierowcy;16) Lampa ostrzegawcza
typu „kogut” o barwie pomarańczowej;17) Koła tylne podwójne - bliźniacze;18) Belka
przeciwnajazdowa tylna, profil stalowy, ze światłami;19) Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD;20)
Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ESP);21) Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z
klimatyzacją automatyczną;22) Centralny zamek z pilotem; 23) Elektrycznie regulowane szyby
boczne przednie;24) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;25) Fabryczne
radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth;26) Dywaniki gumowe; 27) Tapicerka foteli
materiałowa o ciemnej barwie wraz z dodatkowymi pokrowcami;28) Koło zapasowe
pełnowymiarowe;29) Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość;30) Fotel
kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem;31) Hak holowniczy, przystosowany do
ciągnięcia przyczepy o ładowności 3,5 t.;32) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa,
apteczka, zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół); ZABUDOWA;33)
Zabudowa typu skrzynia otwarta;34) Długość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 3600 do
3800 mm;35) Szerokość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2100 do 2200 mm;36) Rama
pośrednia aluminiowa;37) Burty wykonane z aluminium;38) Podłoga przestrzeni ładunkowej
zabezpieczona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości min. 18 mm, zakończenie
podłogi przy drzwiach bocznych i tylnych winno być zabezpieczone np. kątownikiem
aluminiowym;39) Burty (tylna i boczne) otwierane i demontowane z wypinanym słupkiem
podziałowym;40) Uchwyty transportowe - zaczepy do mocowania ładunku min. 8 sztuk;41)
Uchwyty do plandeki + plandeka zwijana;42) Listwy antynajazdowe, składane43) Oświetlenie
obrysowe zabudowy – LED;44) Najazdy z profil z blachy ryflowanej, rozstaw osi od min. 1300
mm do 1500 mm. WARUNKI GWARANCJI:45) Okres gwarancji min. 2 lata bez limitu
kilometrów.DOKUMENTACJA POJAZDU:46) książka gwarancyjna, 47) instrukcja obsługi w
języku polskim, 48) karta pojazdu,49) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu
umożliwiające jego rejestrację aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe + homologacja
na zabudowę samochodu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatniego roku przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie - należycie zrealizował co najmniej dwie dostawy samochodu dostawczego z
zabudową typu skrzynia otwarta.

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:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie - Wykazu
wykonanych dostaw - załącznik nr 7 do SWZ ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-09 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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