
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie.
ETAP I – Zakup ładowarki kołowej z osprzętem na potrzeby Gminnego Targowiska w Skrwilnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKRWILNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rypińska 7

1.5.2.) Miejscowość: Skrwilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-510

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

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

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

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie.
ETAP I – Zakup ładowarki kołowej z osprzętem na potrzeby Gminnego Targowiska w Skrwilnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6de37238-b965-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00060510/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-20 14:37

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000327/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie.
ETAP I – Zakup ładowarki kołowej z osprzętem na potrzeby Gminnego Targowiska w Skrwilnie.

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

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

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno

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

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.9.2021.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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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

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego urządzenia do całorocznego
utrzymania obiektu Targowiska Gminnego w Skrwilnie, w postaci ładowarki kołowej z osprzętem.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
PARAMETRY TECHNICZNE ŁADOWARKI:
1) Ładowarka kołowa fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku;
2) Silnik wysokoprężny (diesel), 4 cylindrowy;
3) Silnik o pojemności nie mniejszej niż 2000 cm3;
4) Maksymalna moc nie mniejsza niż 30 KM;
5) Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła;
6) Napęd wał przegubowy;
7) Osie z przekładnią różnicową i wałem przegubowym
8) 100% blokada mechanizmów różnicowych na przedniej i tylnej osi;
9) Wydajność pompy hydraulicznej roboczej co najmniej 44 l/min;
10) Chłodnica oleju hydraulicznego;
11) Instalacja elektryczna – napięcie robocze 12 V, akumulator co najmniej 75 Ah;
12) Prędkość jazdy do 30 km/h;
13) Zbiornik paliwa min. 40 l;
14) Skrzynia manualna dwubiegowa;
15) Długość całkowita bez łyżki do 3160 mm;
16) Wysokość załadunku do 3200 mm;
17) Rozstaw kół min. 1500 mm; 
18) Kąt zawracania co najmniej 50 stopni;
19) Trzeci obwód hydrauliczny z przodu;
20) Udźwig nominalny minimum 1050 kg;
21) Nadwozie – Kabina zabudowana (drzwi lewe + drzwi prawe) z ogrzewaniem, wentylacją i
wycieraczką do szyb;
WYPOSAŻENIE ŁADOWARKI:
22) Dodatkowa para hydrauliki do przodu ładowarki;
23) Regulowana kolumna kierownicy;
24) Ogumienie o wymiarach 31x15,50
25) Reflektor roboczy przód i tył;
26) Lusterka wsteczne;
27) Obciążnik tylni co najmniej 90 kg;
28) Hydrauliczne ryglowanie narzędzi;
29) Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza o barwie pomarańczowej;
30) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi
(podnośnik i klucz do kół);
OSPRZĘT DO ŁĄDOWARKI:
31) Kosiarka bijakowa 
a) Szerokość robocza minimum 140 cm,
b) Napęd hydrauliczny,
c) Noże typu ”M” na szekli ze stali hartowanej,
d) Walec wsporczy z bezstopniową regulacją do ustawiania wysokości roboczej kosiarki,
e) Boczne płozy ślizgowe,
f) Płozy boczne z hardoxu, przykręcane,
g) Klapy ochronne wahadłowe ze stali sprężynowej, najwyższej jakości,
h) Przesuw boczny minimum 70 cm,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00060510/01 z dnia 2021-05-20

2021-05-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



i) Koła kopiujące.
32) Szufla objętościowa 1,2 m
a) Grubość blachy minimum 5 mm,
b) Pojemność szufli minimum 0,40 m3,
c) Lemiesz HB 400 o wymiarach 110x16,
d) Szufla w wersji z żebrem i wkładką,
e) Dokładki na elementach natarcia,
f) Bok przetłaczany.
33) Pług śnieżny lekki strzałka 1,5 m
a) Pług wykonany z blachy o grubości minimum 4mm,
b) Grubość blachy żeber wzmacniających minimum 6 mm,
c) Wymiary płaskownika 150x30 cm,
d) Hydrauliczna regulacja odkładnicy,
e) Uchylne lemiesze,
f) Kopiowanie terenu,
g) Kat skrętu prawo lewo 30 stopni,
h) Zawór sterujący wielofunkcyjny,
i) Oświetlenie LED.
34) Widły do palet
a) Udźwig wideł minimum 1600 kg,
b) Wymiary widła 90x30x1200 mm,
c) Płyta ze stali gatunkowej, najwyższej jakości 18 mm,
d) Mechaniczna regulacja szerokości wideł.
WARUNKI GWARANCJI:
35) Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
DOKUMENTACJA POJAZDU:
36) książka gwarancyjna, 
37) instrukcja obsługi w języku polskim, 
38) karta pojazdu,
39) aktualna homologacja pojazdu;
40) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.
WYMAGANIA DODATKOWE:
41) dostawcą powinien być producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta oferowanej
ładowarki kołowej z osprzętem,
42) serwis gwarancyjny,
43) odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 80 km od
siedziby Zamawiającego albo świadczenie usług serwisowych w siedzibie Zamawiającego,
44) dostawca przeszkoli w cenie dostawy jednego operatora Zamawiającego w zakresie budowy
i obsługi ładowarki kołowej z osprzętem,
45) obecność przedstawiciela dostawcy przy uruchomieniu i rozruchu ładowarki kołowej z
osprzętem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-31

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

4.3.2.) 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: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatniego roku przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie - należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę ładowarki kołowej z osprzętem w
zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

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:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatniego roku przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, porównywalnych z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana, oraz
załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonane należycie, w szczególności
informacji oraz czy dostawa została wykonane prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa była
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
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stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem formularza na platformie
zakupowej na stronie prowadzonego postępowania, pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonane należycie, w szczególności informacji oraz czy dostawa została wykonane prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem formularza na platformie zakupowej na stronie prowadzonego postępowania, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno
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