Ogłoszenie nr 2022/BZP 00241696/01 z dnia 2022-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa używanego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
1.3.) Oddział zamawiającego: MPGK Sp. z o.o
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370346967
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Brzegi Dolne, 1
1.5.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.7.) Numer telefonu: 13 461 10 86
1.5.8.) Numer faksu: 13 461 10 86
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpgk-ustrzyki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk-ustrzyki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa używanego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a37720d-fd19-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241696/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06 13:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
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3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_ustrzyki
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/mpgk_ustrzyki
rozdział VIII SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozdział 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): zał. nr 4 do SWZ

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: 2/MPGK/specjalny/2022/TP
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 przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji. Pojazd specjalny
wielofunkcyjny do ciśnieniowego udrażniania, mycia i czyszczenia kanalizacji z zabudową ciśnieniową oraz z funkcją
recyklingu. Samochód specjalny nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w
Polsce normy i przepisy prawa. Urządzenia na nim zamontowane muszą być wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-15
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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) „Cena” – C;
2) „okres gwarancji” – T.
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
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4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
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: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców.
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: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
• nastąpi obniżenie ceny;
• nastąpi zwiększenie rabatu;
• nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany Przedmiotu umowy
• w wyniku okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności leżących po stronie Zamawiającego nastąpi
przedłużenie realizacji dostawy Przedmiotu umowy, wówczas Wykonawca wykazując wystąpienie tych okoliczności może
zwrócić się do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania Umowy;
• celowym lub koniecznym stanie się dokonanie dodatkowych czynności, nieprzewidzianych w Umowie, przy czym wartość
prac dodatkowych nie może przekraczać 5% wartości brutto umowy;
• Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy
uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.
2 Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:
2.a Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
2.a.1 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
2.a.2 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
2.b zostały spełnione łącznie następujące warunki:
2.b.1 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć,
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2.b.2 wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
2.c Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których
łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują
zmiany ogólnego charakteru umowy. (art. 455 ust. 2 ustawy Pzp)
3 Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. Zamawiający ma
w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych
dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany Umowy.
4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_ustrzyki w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia
14.07.2022 r. godz. 10:30. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13
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