Ogłoszenie nr 2022/BZP 00097661/01 z dnia 2022-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części do pojazdów i maszyn w 2022 roku w zakresie
działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250810478
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5
1.5.2.) Miejscowość: Kalisz
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@orlistaw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub
podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
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:

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części do pojazdów i maszyn w 2022 roku w zakresie
działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” z podziałem na części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58f4b001-aaa1-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097661/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24 14:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017443/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części do pojazdów i maszyn w 2022 roku w zakresie
działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” z podziałem na części
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
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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/czystemiasto
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/czystemiasto
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto,
2) Informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
a) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
b) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące w
szczególności odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy
zakupowej do konkretnego
wykonawcy.
c) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie
zakupowej przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.
d) Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
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): Informacje zawarte zostały w Załączniku nr 7 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: UA.271.1.6.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 22
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4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące samochody osobowe i dostawcze Peugeot
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące samochody osobowe i dostawcze Ford
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące samochody osobowe i dostawcze Iveco
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmującE samochody osobowe i dostawcze Opel
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4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące samochody ciężarowe Iveco
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące samochody ciężarowe DAF
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące samochody ciężarowe MAN
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące samochody ciężarowe Renault
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
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4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące przyczepy ciężarowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
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remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące zabudowy hakowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
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zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny budowlane Komatsu
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny budowlane Bomag
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 13
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny budowlane Waryński
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 14
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny budowlane TEREX
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
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Część 15
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny budowlane JCB
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 16
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny specjalistyczne do odpadów
KOMPTECH
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 17
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny specjalistyczne do odpadów MFL
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 18
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące maszyny specjalistyczne do odpadów
Doppstadt
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
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remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 19
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące ciągniki rolnicze MF
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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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: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 20
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące ciągniki rolnicze JOHN DEERE
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 21
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące wózki widłowe LINDE
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
Część 22
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części obejmujące wózki widłowe JUNGHEINRICH
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenie
zamówienia, które będą polegały na powtórzeniu usług przeglądów i
remontów w zakresie pojazdów i maszyn wskazanych w Załączniku nr 1 do
SWZ. Zamówienie w tym zakresie zostanie przeprowadzone w trybie z
wolnej ręki po negocjacjach w zakresie ceny z wykonawcą, któremu
udzielono zamówienia podstawowego. Do realizacji zamówienia
zastosowanie znajdą wszelkie zapisy Załącznika nr 4 do SWZ. Wartość
usług podobnych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę
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
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek jeżeli wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
a) dla zamówienia częściowego nr 1: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów osobowych lub dostawczych o wartości 3 000,00 zł netto
b) dla zamówienia częściowego nr 2: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów osobowych lub dostawczych o wartości 3 000,00 zł netto
c) dla zamówienia częściowego nr 3: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów osobowych lub dostawczych o wartości 3 000,00 zł netto
d) dla zamówienia częściowego nr 4: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów osobowych lub dostawczych o wartości 6 000,00 zł netto
e) dla zamówienia częściowego nr 5: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów ciężarowych o wartości 20 000,00 zł netto
f) dla zamówienia częściowego nr 6: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów ciężarowych o wartości 25 000,00 zł netto
g) dla zamówienia częściowego nr 7: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów ciężarowych o wartości 20 000,00 zł netto
h) dla zamówienia częściowego nr 8: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
samochodów ciężarowych o wartości 7 000,00 zł netto
i) dla zamówienia częściowego nr 9: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów przyczep
ciężarowych o wartości 15 000,00 zł netto
j) dla zamówienia częściowego nr 10: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie remontów zabudów
hakowych o wartości 25 000,00 zł netto
k) dla zamówienia częściowego nr 11: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów maszyn
budowlanych o wartości 80 000,00 zł netto
l) dla zamówienia częściowego nr 12: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów maszyn
budowlanych o wartości 25 000,00 zł netto
m) dla zamówienia częściowego nr 13: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów maszyn
budowlanych o wartości 10 000,00 zł netto
n) dla zamówienia częściowego nr 14: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów maszyn
budowlanych o wartości 5 000,00 zł netto
o) dla zamówienia częściowego nr 15: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów maszyn
budowlanych o wartości 50 000,00 zł netto
p) dla zamówienia częściowego nr 16: j minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
maszyn specjalistycznych do odpadów o wartości 10 000,00 zł netto
q) dla zamówienia częściowego nr 17: j minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
maszyn specjalistycznych do odpadów o wartości 9 000,00 zł netto
r) dla zamówienia częściowego nr 18: j minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów maszyn
specjalistycznych do odpadów o wartości 20 000,00 zł netto
s) dla zamówienia częściowego nr 19: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
ciągników rolniczych o wartości 5 000,00 zł netto
t) dla zamówienia częściowego nr 20: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów
ciągników rolniczych o wartości 1 000,00 zł netto
u) dla zamówienia częściowego nr 21: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów wózków
widłowych o wartości 10 000,00 zł netto
v) dla zamówienia częściowego nr 22: minimum jedną usługę obejmującą wykonanie lub wykonywanie przeglądów wózków
widłowych o wartości 10 000,00 zł netto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
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wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 6 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy.
2. Na ofertę składają się:
1) Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz cenowy
3) Załącznik nr 2b do SWZ – Formularz kosztowy (dotyczy części 1-10)
4) Oświadczenie, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania,
5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 3 SWZ jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
6) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 4 SWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa Rozdziale VIII pkt.
1. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania
w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale V
SWZ.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, udzielone zgodnie
z wymogami ustawowymi, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
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:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawarty został w projektowanych postanowieniach umowy - załączniku nr ... do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-04 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-04 12:15
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-03
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