
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

PRZEGLĄDY SERWISOWE SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 Regionalna Baza Logistyczna

1.3.) Oddział zamawiającego: 29_Obrona narodowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930077876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pretficza 24-28

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 261650451

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 4rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

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:

PRZEGLĄDY SERWISOWE SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02205c9b-855d-11eb-86b1-a64936a8669f

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
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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/4rblog

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/4rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych takich jak: .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, ods, .pdf, jpg, .jpgeg, .txt, zip.,
7z (pliki wykonane w pakiecie typu „open office”).2. Zastosowany przez Wykonawcę format danych
musi umożliwiać mu użycie posiadanego podpisu elektronicznego.3. Zamawiający z Wykonawcami
będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej - wiadomość publiczna.4. Korespondencja,
której adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy – wiadomość prywatna. 5. Pliki
oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie zakupowej widoczne są jako zaszyfrowane do czasu
upływu terminu składania ofert.6. Oznaczenie czasu przekazania danych przez Platformę zakupową
stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego lub wiadomości datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss).7. Regulaminy, instrukcję korzystania z platformy oraz warunki techniczne dostawca
platformy umieścił pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

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): 1. AdministratorAdministratorem Państwa danych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 4
Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław,
reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog, tel.: 261 650 451, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl.2. Inspektor
ochrony danychWe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z
wyznaczonym przez Komendanta 4 RBLog inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) w następujący
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sposób:- listownie na adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984
Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”; - poprzez e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl; -
telefonicznie: 261 651 017.3. Cel i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe będą przetwarzane
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej: Pzp);2) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.4. Okres przechowywania danychPaństwa dane
pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą
zgodnie z obowiązującym w 4 RBLog Jedolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 5. Odbiorcy danych
osobowych1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do
zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.2) Ograniczenie dostępu do
Państwa danych osobowych, o których mowa wyżej wystąpić może jedynie w szczególnych
przepadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie z art. 18
ust 5 Pzp.3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 4 RBLog zawarł umowy oraz porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub
archiwizacji danych. Zakres przekazywania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie
do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwania awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 6. Przekazanie danych poza Europejski
Obszar GospodarczyDane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej, jednakże z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z
danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.Zgodnie z postanowieniami zawartymi w
SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: HNS/41/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 322200,00 PLN

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 usługa pn.: PRZEGLĄDY SERWISOWE SPRZĘTU
PRZEŁADUNKOWEGO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne mu
stawiane wynikają z Załącznika nr 1 do SWZ -„Formularz ofertowy”, oraz Załącznika nr 4 do
SWZ - „Projektowane postanowienia umowy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów 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: do 2021-11-30

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 Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami: Cena - Waga kryterium: 1002. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę z
najniższą ceną, która otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone
proporcjonalnie do najtańszej wg powyższego wzoru.3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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 nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, na podstawie art. 273 ust.2 ustawy Pzp, wymaga od
Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru
Załącznik nr 2 do SWZ na wykazanie braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.2. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, na podstawie art.
274 ust.1 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych
(aktualnych na dzień złożenia):a. Oświadczenia, zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 3 do SWZ o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofert w niniejszym
postępowaniu, w celu wykluczenia podejrzenia, że Wykonawca mógł zawrzeć z innymi wykonawcami
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia:Wykonawca może powierzyć wykonanie
zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. W przypadku powierzenia realizacji
zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) tej części zamówienia, której realizację powierzy
Podwykonawcy oraz, o ile jest to wiadome, podanie wykazu proponowanych Podwykonawców.
W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału Podwykonawców.Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:◾ czynności serwisowe
zgodnie z książką serwisową i instrukcją obsługiSpełnienie powyższego wymogu zostało
szczegółowo określone w § 4 we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 SWZ (Wymagania
w zakresie zatrudnienia).Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją projektowanych postanowień umowy.

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: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający, na podstawie art. 273 ust.2 ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy złożenia wraz
z ofertą oświadczenia, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru Załącznik nr 2 do SWZ
na wykazanie braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.2. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, na
podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):a. Oświadczenia, zgodnie ze wzorem z
Załącznika nr 3 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami,
którzy złożyli ofert w niniejszym postępowaniu, w celu wykluczenia podejrzenia, że Wykonawca
mógł zawrzeć z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie
dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z § 10 w Projektowanych postanowieniach umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia:◾ czynności serwisowe zgodnie z książką serwisową i instrukcją
obsługiSpełnienie powyższego wymogu zostało szczegółowo określone w § 4 we wzorze umowy
stanowiącej Załącznik nr 4 SWZ (Wymagania w zakresie zatrudnienia).
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