
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu
bliskiego należących do LPGK Sp. z o.o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku

przekroczenia resursu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390081536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodworska 60

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna

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 konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu
bliskiego należących do LPGK Sp. z o.o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku
przekroczenia resursu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-583c2a56-c832-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080794/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 13:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

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

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: 1.Wykonawca przekazywał będzie
Zamawiającemu ofertę oraz wszelkie informacje, oświadczenia i dokumenty (składane wraz z ofertą lub
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego) w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
2.Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty za pośrednictwem
Platformy Zakupowej: 
1)„komunikaty”, czyli informacje i dokumenty adresowane do wszystkich Wykonawców zamieszczane
będą za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
2)„wiadomość prywatna”, czyli informacja lub dokument adresowane do konkretnego Wykonawcy
zostanie przekazana temu Wykonawcy za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
3. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w pkt XIII.1.-XIII.3. SWZ.
4.Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert /dokumentów (Platforma
Zakupowa): https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1)Wykonawca musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
2)Wykonawca podczas składania oferty zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu operatora
Platformy Zakupowej Zamawiającego, tj. Open Nexus Sp. z o. o. Regulamin udostępniony jest na
stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Korzystanie z
Platformy Zakupowej Zamawiającego jest bezpłatne.
3)Informacje o szyfrowaniu i oznaczaniu czasu przekazania i odbioru danych.
a)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową Zamawiającego stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar (serwer: tempus1.gum.gov.pl).
b)Złożenie oferty (kliknięcie w przycisk „Złóż ofertę”) spowoduje jej zaszyfrowanie przez Platformę
Zakupową Zamawiającego w taki sposób, że oferta będzie niedostępna dla Zamawiającego do
wyznaczonego terminu otwarcia ofert (Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią oferty
przed wyznaczonym terminem, ani nawet pozyskać wiedzy o tym przez kogo oferta została złożona).
Szyfrowanie danych na Platformie Zakupowej Zamawiającego odbywa się za pomocą protokołu TLS
1.3.
4)Wymagania dotyczące formatów i rozmiarów plików przesyłanych do Zamawiającego.
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a)Wykonawca winien przesyłać Zamawiającemu pliki (ofertę, dokumenty i oświadczenia) w formatach
plików spośród formatów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2247). Spośród formatów plików nie wymienionych w
przywołanym powyżej rozporządzeniu Zamawiający dopuszcza złożenie pliku (oferta lub inne
oświadczenia i dokumenty) w formacie .rar. Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie przez
Wykonawcę następujących formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg (.jpeg), .xls, .xlsx, a w celu
kompresji plików (zmniejszenia ich rozmiaru)- .zip lub .7z. W przypadku przesłania przez Wykonawcę
pliku w innym formacie niż rekomendowany przez Zamawiającego istnieje ryzyko, iż Zamawiający nie
będzie w stanie otworzyć i odczytać oferty albo oświadczeń i dokumentów.
b)Dopuszczalna ilość plików (w tym również plików w formacie: .zip, .7z) przesyłanych jednorazowo za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wynosi 10 plików. 
c)Maksymalny rozmiar wszystkich plików przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem Platformy
Zakupowej Zamawiającego wynosi 500 MB, z zastrzeżeniem, iż rozmiar pojedynczego pliku nie
powinien przekraczać 150 MB. 
5)Informacje dotyczące podpisów elektronicznych.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z zapisami pkt XIV.1-XIV.3 SWZ) winny być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym
przez Osobę lub Osoby upoważnione do ich podpisania.
6)Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej wskazano w pkt XIII.4.-XIII.6. Specyfikacji Warunków Zamówienia (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): 1.Zamawiający informuje, że: a)Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Zamawiający; b)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Od
Inspektora Ochrony Danych można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przekazanych danych
osobowych; c)Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i
c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, w celu związanym z
prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego; d)Firmą podprzetwarzającą dane osobowe jest Open
Nexus Sp. o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-144) przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, która jest
operatorem Platformy Zakupowej Zamawiającego. e)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz ustawy o dostępie do informacji
publicznej z dnia 06.09.2001r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176); f)Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane/przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, to
okres przechowywania/przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto zgodnie z JRWA
(Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną
B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa w sprawie zamówienia publicznego posiada
kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). Po okresie przechowywania/ przetwarzania
dane będą usuwane lub zanonimizowane; g)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
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Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h)W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO; i)Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa
posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, -na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, -prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; j)Z uwagi na
regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje
Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, -
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, -na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Pozostałe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) ujęto w pkt XXXII. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP/TO/2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) 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

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.1.Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie przeglądów
konserwacyjnych, przeglądów doraźnych, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
należących do Zamawiającego, zwanych dalej „UTB” oraz dokonywanie tzw. przeglądów
specjalnych, tj. oceny stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego w przypadku
przekroczenia resursu. 2.Do czynności objętych przedmiotem zamówienia zastosowanie mają
przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. w
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), zwanego dalej:
„Rozporządzeniem”. W przypadku zmian prawnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
zastosowanie będą miały aktualne przepisy prawa. 3.Szczegółowe zadania Wykonawcy:
1)przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzenia transportu bliskiego; 2)wykonywanie
przeglądów konserwacyjnych UTB zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia w terminach
określonych w instrukcji eksploatacji UTB, a jeżeli w instrukcji eksploatacji nie określono
terminów przeglądów konserwacyjnych, to w terminach określonych w Załączniku nr 2 do
Rozporządzenia. Wykaz UTB należących do Zamawiającego oraz informacje o terminach
przeglądów konserwacyjnych dla tych urządzeń zawiera Tabela 1 - Wykaz urządzeń transportu
bliskiego należących do Zamawiającego, o której mowa w pkt 4.1b); 3)usuwanie usterek oraz
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innych nieprawidłowości w działaniu UTB; 4)prowadzenie dziennika konserwacji dla każdego
UTB oraz odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w
pkt 2)-3), a także ich wyniku, z podaniem: a)daty przeglądu, b)stanu licznika roboczogodzin lub
cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie, c)imienia i nazwiska oraz numeru zaświadczenia
kwalifikacyjnego osoby wykonującej przegląd konserwacyjny UTB lub usuwającej usterki;
5)bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o nieprawidłowościach, które spowodowały
konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku
konserwacji; 6)udział w badaniach UTB przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
a w razie konieczności również przygotowanie UTB do badania, zwane dalej „przeglądem
doraźnym”; 7)dokonywanie przeglądów specjalnych, tj. oceny stanu technicznego UTB w
przypadku przekroczenia resursu oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej stopnia
wykorzystania resursu; 8)w razie potrzeby dokonywanie modernizacji UTB po uprzednim
uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentacji i zakresu modernizacji;
9)dokonywanie niezbędnych napraw UTB (po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Dozoru
Technicznego dokumentacji i zakresu naprawy, jeżeli okaże się to konieczne), w tym:
a)regeneracja otworów (gniazd) montażowych sworzni metodą napawania i roztaczania pod
wymiar (w tym również z wykorzystaniem serwisu mobilnego na terenie Zamawiającego lub w
innym miejscu na terenie Gminy Legnica), b)naprawa siłowników hydraulicznych włącznie z
wymianą tłoczysk, cylindrów oraz regeneracją lub dorobieniem wszystkich elementów
składowych siłowników, a także diagnostyka szczelności na stacji prób, c)dorabianie sworzni i
tulei, d)wykonywanie prac spawalniczych, e)zakuwanie i wymiana przewodów hydraulicznych;
10)serwis mobilny na terenie Gminy Legnica, przy czym w przypadku awarii UTB serwis mobilny
winien podjąć czynności zmierzające do usunięcia usterki lub dokonania naprawy w czasie nie
przekraczającym 30 minut od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
4.Rozliczenia za wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia. 1)Przeglądy
konserwacyjne oraz przeglądy doraźne. a)Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy
wykonany w danym miesiącu przegląd konserwacyjny UTB według ceny jednostkowej
wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena
jednostkowa, o której mowa powyżej zawiera również koszty przygotowania i prowadzenia
niezbędnej dokumentacji (dziennik konserwacji, protokół z dokonanego przeglądu, itp.).
b)Zamawiający przewiduje, iż w okresie realizacji zamówienia ilość przeglądów
konserwacyjnych UTB wyniesie 112 szt. Wykaz UTB należących do Zamawiającego oraz
informacje o terminach przeglądów konserwacyjnych dla tych urządzeń zawiera poniższa tabela.
Tabela 3 - Wykaz urządzeń transportu bliskiego należących do Zamawiającego. L.p.-Rodzaj
UTB-Nr rejestracyjny UTB-Nr UDT-Data ważności badania UDT-Termin przeglądu
konserwacyjnego- Ilość przeglądów konserwacyjnych w okresie 12 miesięcy (RAZEM:-112): 1.-
ŻURAW-DL76211-N3228002703-2021-04-30 (UTB w trakcie naprawy, tj. przed kolejnym
badaniem UDT)-CO 60 DNI-6, 2.-DŹWIGNIK-DL58031-N9528000784-2021-06-30-CO 180 DNI-
2, 3.-DŹWIGNIK-DL58032-N9528000783-2021-06-30-CO 180 DNI-2, 4.-DŹWIGNIK-DL88931-
N9528001409-2021-09-30-CO 180 DNI-2, 5.-DŹWIGNIK-DL55281-N9528000734-2021-10-31-
CO 180 DNI-2, 6.-DŹWIGNIK-DL16103-N9528000387-2021-10-31-CO 180 DNI-2, 7.-
DŹWIGNIK-DL54771-N9528000735-2021-11-30-CO 180 DNI-2, 8.-DŹWIGNIK-DL60952-
N9528000803-2022-01-31-CO 180 DNI-2, 9.-ŻURAW-DL25851-N3228001756-2022-02-28-CO
60 DNI-6, 10.-WÓZEK JEZDNIOWY--N4728005149-2022-02-28-CO 30 DNI-12, 11.-PODEST
RUCHOMY--N3728002911-2022-03-21-CO 30 DNI-12, 12.-PODEST RUCHOMY-DL78194-
N3728002445-2022-03-31-CO 30 DNI-12, 13.-DŹWIGNIK-DL35561-N9528000409-2022-04-30-
CO 90 DNI-4, 14.-ŻURAW-DL35561-N8228002444-2022-04-30-CO 60 DNI-6, 15.-WÓZEK
JEZDNIOWY--N4728008656-2022-04-30-CO 90 DNI-4, 16.-DŹWIGNIK-DL49728-
N9528000631-2022-06-30-CO 180 DNI-2, 17.-DŹWIGNIK-DL43348-N9528002106-2022-06-30-
CO 180 DNI-2, 18.-DŹWIGNIK-DL49482-N9528000624-2022-08-31-CO 180 DNI-2, 19.-
DŹWIGNIK-DL54038-N9528000707-2022-10-31-CO 180 DNI-2, 20.-ŻURAW-DL12302-
N8228002030-2022-10-31-CO 60 DNI-6, 21.-DŹWIGNIK-DL12302-N9528000008-2022-10-31-
CO 90 DNI-4, 22.-DŹWIGNIK-DL68589-N9528000991-2022-11-30-CO 180 DNI-2, 23.-
DŹWIGNIK-DL25851-N9528000277-2023-01-31-CO 180 DNI-2, 24.-DŹWIGNIK-DL27535-
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N9528001311-2023-01-31-CO 180 DNI-2, 25.-DŹWIGNIK-DL80978-N9528000813-2023-02-28-
CO 180 DNI-2, 26.-DŹWIGNIK-DL41976-N9528000765-2023-02-28-CO 90 DNI-4, 27.-ŻURAW-
DL3138E-N8227004067-2023-05-31-CO 60 DNI-6. c)Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
każdy wykonany w danym miesiącu przegląd doraźny UTB (przygotowanie UTB do badania
przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego) według ceny jednostkowej wskazanej w
§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena jednostkowa, o której
mowa powyżej zawiera również koszty przygotowania i prowadzenia niezbędnej dokumentacji
(np. protokół z dokonanego przeglądu). d)Przeglądy doraźne wykonywane będą na zlecenie
Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, iż w okresie realizacji zamówienia szacunkowa ilość
przeglądów doraźnych UTB wyniesie 15 szt. e)Rozliczenie za usunięcie usterek lub dokonanie
napraw, których konieczność wykonania ujawniona zostanie podczas przeglądu
konserwacyjnego lub przeglądu doraźnego odbywać się będzie zgodnie z pkt 4.3). 2)Przeglądy
specjalne (ocena stanu technicznego UTB w przypadku przekroczenia resursu). a)Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za każdy wykonany w danym miesiącu przegląd specjalny UTB według
ceny jednostkowej wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. c) umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Cena jednostkowa, o której mowa powyżej zawiera również koszty przygotowania
dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu. b)Przeglądy specjalne wykonywane
będą na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, iż w okresie realizacji zamówienia
szacunkowa ilość przeglądów specjalnych UTB wyniesie 10 szt. 3)Usuwanie usterek oraz
dokonywanie napraw i modernizacji UTB. a)Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie
jest uprawniony do dokonania naprawy UTB (w tym usunięcia usterki). Zamawiający
każdorazowo przekaże Wykonawcy zlecenie dokonania naprawy UTB lub usunięcia usterki
UTB, albo dokonania modernizacji UTB. Wykonawca przed rozpoczęciem naprawy lub
modernizacji zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień z Urzędem Dozoru
Technicznego, o których mowa w pkt 3.8) i 3.9) oraz w § 11 Rozporządzenia. b)Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za dokonane w danym miesiącu na zlecenie Zamawiającego naprawy
(w tym usuwanie usterek) oraz modernizacje UTB według ceny jednostkowej za roboczogodzinę
wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. d) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena
jednostkowa, o której mowa powyżej zawiera również koszty przygotowania i prowadzenia
niezbędnej dokumentacji (np. protokół z dokonanej naprawy, dokumentacja dotycząca
uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego, o których mowa w § 11 Rozporządzenia). c)W
przypadku gdy naprawa (w tym usunięcie usterki) odbywała się będzie z wykorzystaniem
serwisu mobilnego, to Wykonawca otrzyma dodatkowo wynagrodzenie za dojazd serwisu
mobilnego z warsztatu Wykonawcy do UTB, które uległo awarii na terenie Gminy Legnica oraz
powrót serwisu mobilnego do warsztatu Wykonawcy według ceny jednostkowej za 1 km, o której
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. e) umowy w sprawie zamówienia publicznego. d)Zamawiający
przewiduje, iż w okresie realizacji zamówienia szacunkowa ilość roboczogodzin przeznaczonych
na naprawy, usuwanie usterek i modernizacje UTB wyniesie 1.100 roboczogodzin, a
szacunkowa ilość kilometrów (dojazd serwisu mobilnego) wyniesie 100 kilometrów.
e)Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu udokumentowane koszty części zamiennych
wykorzystanych do naprawy, usunięcia usterki lub modernizacji UTB. Zamawiający zwróci
Wykonawcy koszty, o których mowa powyżej. Zamawiający na podstawie kosztów poniesionych
w 2020 roku przewiduje, iż w okresie realizacji zamówienia szacunkowe koszty części
zamiennych wyniosą 60.000,00 zł netto. 5.Warsztat Wykonawcy, w którym dokonywane będą
przeglądy konserwacyjne, doraźne i specjalne oraz naprawy (w tym usuwanie usterek) i
modernizacje UTB winien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 20 km od granic
administracyjnych miasta Legnica.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

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
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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 możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp z zastrzeżeniem, iż łączna wartość takich zamówień stanowić
będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej
mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba
rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie przeglądów konserwacyjnych, przeglądów
doraźnych, przeglądów specjalnych oraz napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. W takim
przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności
opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy
wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie
Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.

4.3.) Kryteria oceny ofert

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: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
4) zdolność techniczna lub zawodowa 
a) Zdolność zawodowa.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi
wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie usługi
polegające na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń transportu
bliskiego realizowane w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w/w warunek winien spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek
dotyczący doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wspólnie ubiegający
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się o udzielenie zamówienia, który posiada niezbędne zdolności zawodowe do wykazania
spełniania w/w warunku wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
(przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urządzeń transportu bliskiego). Mając na uwadze
powyższe zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia winni dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (pkt 2 w Załączniku
nr 3a do SWZ).
b) Zdolność techniczna.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej musi
wykazać, że dysponuje:
-halą serwisową wyposażoną w suwnicę oraz prasę hydrauliczną,
-centrum obróbczym CNC,
-pojazdem serwisowym na potrzeby serwisu mobilnego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
c) Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających
zasoby.
Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
Podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie Podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 4 do SWZ.
Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia
Wykonawca może polegać na zdolnościach Podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Podmioty
te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo).

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:
Nie dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt XI.4 SWZ:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o
których mowa w pkt XI.4.2) SWZ składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1
lub ust. 2 albo ust. 3 ustawy Pzp według Załącznika nr 5 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie zawodowe nabyte podczas realizacji
usług wspólnie z innymi Wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna), to Wykaz usług winien
dotyczyć jedynie tych usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych- bezpośrednio uczestniczy
(zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy [Dz. U. z 2020r., poz. 2415]).
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie usługę, o
której mowa w pkt IX.4a) SWZ.
2) Dowody określające czy usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa w pkt XI.4.1) SWZ
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
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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 Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 lub ust. 2 albo ust. 3 ustawy Pzp
według Załącznika nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt IX.4b) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów wskazano w pkt XI.2., XI.3 i XI.6 SWZ:
1) Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp składane wraz z ofertą w sytuacji gdy
Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt XI.2.1) SWZ wskaże, iż zachodzą
wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp. 
2) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 4 do SWZ
składane wraz z ofertą na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku gdy Wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub
sytuacji Podmiotu udostępniającego zasoby. 
3) Oświadczenie zawierające informacje o tym jakie usługi wykona Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia składane wraz z ofertą w pkt 2. w Załączniku nr 3a do
SWZ na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega
się wspólnie dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna).
4) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Podmiotu udostępniającego zasoby składane
wraz z ofertą, o których mowa poniżej:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentu lub dokumentów, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca w treści oferty albo w treści dołączonych do oferty oświadczeń lub dokumentów
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane w przypadku
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
składany w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia działa Osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Podmiotu udostępniającego zasoby składany w przypadku gdy w imieniu Podmiotu
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udostępniającego zasoby działa Osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
5) Dowód wniesienia wadium składany wraz z ofertą i zgodny z wymogami wskazanymi w pkt
XII. SWZ.
6) Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, o których mowa w pkt XI.1.-XI.5. SWZ zostały sporządzone w języku obcym,
to Wykonawca winien przekazać je Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi:
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, który został określony
datą i godziną w pkt XV.2. SWZ.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 299).
4. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN (zł). 
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959, wpisując w tytule
przelewu: 
„WADIUM DO PRZETARGU NZP/TO/2/2021”. 
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt XII.5.2)-
XII.5.4) SWZ gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu
14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. Banku lub Instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (termin ważności wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia winien obejmować co najmniej okres od dnia upływu terminu składania
ofert do dnia upływu terminu związania ofertą),
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia w
ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń
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lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, 
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w
oryginale w postaci elektronicznej. Dokument elektroniczny wadium winien być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Osobę(-y) upoważnioną(-e) do jego podpisania
w imieniu wystawcy dokumentu (np. Banku, Ubezpieczyciela).
8. Pozostałe informacje dotyczące wadium wskazano w pkt XII. SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
58 ust. 1 ustawy Pzp. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego (konsorcja, spółki cywilne) zastosowanie mają poniższe zapisy (zgodnie z pkt
XIV.1.6) SWZ):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dołączone do oferty pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt XI.3.1b) SWZ powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
W razie potrzeby do oferty należy dołączyć również dokumenty potwierdzające umocowanie, o
których mowa w pkt XI.3.1c) SWZ.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wypełniając Formularz
ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ), podając dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa, adres,
województwo, NIP/PESEL, KRS/CEIDG, REGON, itp.) winni wskazać dane dotyczące
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie jedynie
Pełnomocnika. Analogicznie w Formularzu ofertowym informacje o rodzaju Wykonawcy (np.
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo średnie przedsiębiorstwo) należy
podać w odniesieniu do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w pkt X. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z zapisami pkt IX.1)-IX.4) SWZ. Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania
przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt XI.5. SWZ.
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o
których mowa w pkt XI.4. SWZ w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. 
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt XI.2.1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
e) W przypadku gdy Zamawiający tego wymaga w pkt XI.2 SWZ, to każdy Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia winien dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa
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w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zawierające informacje o tym jakie dostawy, usługi lub roboty
budowlane wykona dany Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia takiego
oświadczenia w pkt 2. w Załączniku nr 3a do SWZ).
f) W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, która zostanie złożona przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda kopii umowy regulującej
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z
zapisami pkt XXIX.6.2)-XXIX.6.3) SWZ (w pkt XXIX.6.3) SWZ dodatkowo wskazano wymogi
jakie winna spełniać umowa konsorcjum). 
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli
Zamawiający wymaga jego wniesienia) oraz za wykonanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

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:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian: 
1) zmiana ilości urządzeń transportu bliskiego (UTB) należących do Zamawiającego (np. zakup
przez Zamawiającego kolejnego urządzenia UTB albo zbycie UTB, likwidacja środka trwałego,
itp.),
2) zmiana Opisu przedmiotu zamówienia wynikająca ze zmian prawnych, w szczególności zmian
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176). Zmiana, o której mowa powyżej
może dotyczyć np. zmiany zakresu czynności jakie winny zostać dokonane podczas przeglądu
konserwacyjnego, zmiany terminów wykonywania przeglądów konserwacyjnych, itp.
3) zmiana ilości przeglądów konserwacyjnych w przypadku, o którym mowa w pkt XXIII.2.1a)
SWZ, pkt XXIII.2.1b) SWZ oraz pkt XXIII.2.1d) SWZ wraz ze zmianą wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) wzoru umowy oraz w § 3 ust. 1 pkt 1 wzoru
umowy,
4) zmiana polegająca na przedłużeniu terminu obowiązywania umowy o 3 miesiące wraz ze
zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) wzoru umowy oraz
w § 3 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, w przypadku gdy będzie to uzasadnione dbaniem o dobry stan
techniczny UTB należących do Zamawiającego w okresie gdy Zamawiający będzie na etapie
przygotowania lub prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Zmiana, o której mowa powyżej
może zostać wprowadzona pod warunkiem, że rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty 913.630,00 zł netto (równowartość kwoty
214.000 euro),
5) zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
pkt XXVII.2.5) SWZ.
6) Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 
Pozostałe informacje wskazano w pkt XXIII.2 SWZ.
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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: 2021-06-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).  2)Wykonawca podczas składania oferty zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu operatora Platformy Zakupowej Zamawiającego, tj. Open Nexus Sp. z o. o. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Korzystanie z Platformy Zakupowej Zamawiającego jest bezpłatne. 3)Informacje o szyfrowaniu i oznaczaniu czasu przekazania i odbioru danych. a)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową Zamawiającego stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (serwer: tempus1.gum.gov.pl). b)Złożenie oferty (kliknięcie w przycisk „Złóż ofertę”) spowoduje jej zaszyfrowanie przez Platformę Zakupową Zamawiającego w taki sposób, że oferta będzie niedostępna dla Zamawiającego do wyznaczonego terminu otwarcia ofert (Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed wyznaczonym terminem, ani nawet pozyskać wiedzy o tym przez kogo oferta została złożona). Szyfrowanie danych na Platformie Zakupowej Zamawiającego odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 4)Wymagania dotyczące formatów i rozmiarów plików przesyłanych do Zamawiającego. a)Wykonawca winien przesyłać Zamawiającemu pliki (ofertę, dokumenty i oświadczenia) w formatach plików spośród formatów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2247). Spośród formatów plików nie wymienionych w przywołanym powyżej rozporządzeniu Zamawiający dopuszcza złożenie pliku (oferta lub inne oświadczenia i dokumenty) w formacie .rar. Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie przez Wykonawcę następujących formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg (.jpeg), .xls, .xlsx, a w celu kompresji plików (zmniejszenia ich rozmiaru)- .zip lub .7z. W przypadku przesłania przez Wykonawcę pliku w innym formacie niż rekomendowany przez Zamawiającego istnieje ryzyko, iż Zamawiający nie będzie w stanie otworzyć i odczytać oferty albo oświadczeń i dokumentów. b)Dopuszczalna ilość plików (w tym również plików w formacie: .zip, .7z) przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wynosi 10 plików.  c)Maksymalny rozmiar wszystkich plików przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wynosi 500 MB, z zastrzeżeniem, iż rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 150 MB.  5)Informacje dotyczące podpisów elektronicznych. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z zapisami pkt XIV.1-XIV.3 SWZ) winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez Osobę lub Osoby upoważnione do ich podpisania. 6)Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej wskazano w pkt XIII.4.-XIII.6. Specyfikacji Warunków Zamówienia (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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że: a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; b)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Od Inspektora Ochrony Danych można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przekazanych danych osobowych; c)Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; d)Firmą podprzetwarzającą dane osobowe jest Open Nexus Sp. o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-144) przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, która jest operatorem Platformy Zakupowej Zamawiającego. e)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176); f)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania/przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto zgodnie z JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa w sprawie zamówienia publicznego posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). Po okresie przechowywania/ przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane; g)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania, stosowanie do art. 22 RODO; i)Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; j)Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) ujęto w pkt XXXII. SWZ.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: NZP/TO/2/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) 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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
	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 możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp z zastrzeżeniem, iż łączna wartość takich zamówień stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie przeglądów konserwacyjnych, przeglądów doraźnych, przeglądów specjalnych oraz napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	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: 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: Nie dotyczy.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt XI.4 SWZ: 1)	Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w pkt XI.4.2) SWZ składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 lub ust. 2 albo ust. 3 ustawy Pzp według Załącznika nr 5 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie zawodowe nabyte podczas realizacji usług wspólnie z innymi Wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna), to Wykaz usług winien dotyczyć jedynie tych usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych- bezpośrednio uczestniczy (zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy [Dz. U. z 2020r., poz. 2415]). Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie usługę, o której mowa w pkt IX.4a) SWZ. 2)	Dowody określające czy usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa w pkt XI.4.1) SWZ 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 Wykonawcy.  W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)	Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 lub ust. 2 albo ust. 3 ustawy Pzp według Załącznika nr 6 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt IX.4b) SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	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:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17



