
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 33

1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 029 643 20 77

1.5.8.) Numer faksu: 029 643 20 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: awierzba@rzekun.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.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:

Nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-714c21f4-e602-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00116992/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 09:32
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008129/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcja gaśniczą

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.rzekun.pl/zamowienia-publiczne/przetargi.html

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://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz
do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( ePUAP ).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający
przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

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:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@rzekun.pl;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na
rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od
osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa
ustawa Pzp. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FPZ.271.1.13.2021

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

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu. Odbiór pojazdu
nastąpi w siedzibie Wykonawcy. Opis wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia
pojazdu:
• pojazd fabrycznie nowy, 
• kabina XL – 4D, rok produkcji 2021;
• dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg;
• silnik diesel 1996 cm, 185 KM;
• Kolor czerwony – fabryczny;
• zabudowa przestrzeni sprzętowej hardtop laminowana - otwierana trójstronnie;
• wykonana zabudowa przestrzeni sprzętowej; skrytki boczne po lewej i prawej stronie pojazdu
dedykowana na podręczny sprzęt pożarniczy z dostępem przez boczne klapy nadbudowy
hardtop. Wymiary minimalne skrytek: głębokość 150 mm, wysokość 600 mm, długość 1200 mm;
• aktualnie zarejestrowany na terenie Polski, posiadający wszystkie niezbędne dokumenty
obowiązujące prawem do rejestracji jako pojazd specjalny typ STRAŻ na terenie kraju; 
• ważne ubezpieczenie OC;
• silnik diesel z turbo doładowaniem; 
• napęd 4x4 typu pick-up z funkcją gaśniczą, reduktor terenowy, blokada mechanizmu
różnicowego tylnej osi.
• manualna skrzynia biegów;
• wspomaganie kierownicy;
• centralny zamek;
• klimatyzacja;
• fotele załogi z pasami bezpieczeństwa;
• kabina załogi 5-cio osobowa, 4 -drzwiowa, obustronnie przeszklona, wyłożona tapicerką i
podsufitką; 
• oświetlenie kabiny załogi;
• stopnie boczne;
• orurowanie chromowane przednie;
• wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu - zabudowana w zderzak, moc min.
6000 lbs. Zdalne sterowanie. Lina stalowa o dł. 20 m;
• zabudowa przestrzeni sprzętowej do wysokości burty wykonana z aluminiowej blachy
ryflowanej;
• oświetlenie przedziału sprzętowego;
• instalacja elektryczna i antenowa do radiostacji;
• radiostacja samochodowa cyfrowo-analogowa;
• oznakowanie pojazdu typu straż zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane z folii
odblaskowej czerwonej w tym nr i nazwa jednostki;
• oświetlenie sygnalizacyjne niebieskie: belka sygnałowa dachowa dwu sekcyjna LED, lampy
przednie błyskowe LED, lampa tylna błyskowa LED, generator sygnałów ostrzegawczych z
możliwością podawania komunikatów głosowych z kabiny załogi;
• hak holowniczy; 
• instrukcja obsługi samochodu w języku polskim;
• Samochód zarejestrowany i ubezpieczony na terenie kraju;
• Gaśnica, apteczka samochodowa, trójkąt ostrzegawczy, klucze do kół i podnośnik;
• udzielenie gwarancji na dostawę na okres 12 lub 14 miesięcy, licząc od dnia końcowego
odbioru dostawy (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu
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ofertowym przez Wykonawcę);
• wszystkie parametry ujęte w w/w wymaganiach są parametrami minimalnymi;
• Dopuszcza się sprzęt o parametrach wyższych;
• Samochód przy odbiorze zatankowany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert. 
a) Cena – 60 pkt
b) Okres gwarancji – 40 pkt.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
3. Opis kryterium „Cena (cena ofertowa brutto).
a) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularz Oferty. W tym kryterium można uzyskać
maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4. Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

C =
C min
C o

x 60 pkt
gdzie: 
C min
– cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej

C o
–cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej

5. Opis kryterium „Okres gwarancji”
a) Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 4. Formularza Oferty.
6. Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 12 miesięcy.
7. Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 14 miesiące.
8. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 14 miesięcy do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 14 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie
z Wykonawcą.
9. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (14 miesiące) – otrzymuje 40 pkt - maksymalną
liczbę punktów.
10. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres (12 miesięcy) – otrzymuje 0 pkt.
11. W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, wszyscy otrzymują
maksymalną liczbę punktów. Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość
pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów
obliczoną wg. Wzoru:
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O =
O o.
O max.

x 40 pkt
gdzie: 
O o.
- okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

O max.

- najdłuższy możliwy okres gwarancji (14 miesięcy)

UWAGA:
• Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia.
• Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z
warunkami zamówieniami- art. 275 ust. 2 ustawy Pzp. 

12. W tych kryteriach łącznie można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
13. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + O
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
O – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres Gwarancji”
14. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy Pzp, może zaprosić
Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie
podlegają one odrzuceniu, w zakresie w/w kryteriów oceny ofert o których mowa w punkcie 1
niniejszego paragrafu.
15. Oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a
pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówień
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
16. W przypadku jednakowej punktacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
dokonywał wybory oferty zgodnie z zapisami art. 248 ustawy Pzp.
17. Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 223 usta 2 ustawy Pzp niezwłocznie
powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z
art. 253 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

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:
Warunek dotyczący uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2, jest spełnionym, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub
usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie z którego wynika, iż
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy
- załącznik nr 5 do SWZ. 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (możliwość
składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną) wraz z
ofertą wykonawcy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest również złożenie kopii dokumentu
elektronicznie poświadczonej przez notariusza.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie (za pośrednictwem miniPortalu), z którego wynika, które dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie
Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 6 niniejszego
Rozdziału , przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00116992/01 z dnia 2021-07-16

2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy



a) w pkt. 6 ppkt 1) SWZ składa każdy z 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:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian:
1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
– udokumentowanego wpływu COVID-19 na działania Wykonawcy, w tym m.in. okresu poddania
kwarantannie jego pracowników bądź braku dostępu do usług lub dostaw, niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia.
2) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje
pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy, poprzez dostosowanie treści umowy do
tych zmian.
2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn, wymienionych
w ust. 1 pkt 1, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art. 455 ustawy
Pzp.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert.  a) Cena – 60 pkt b) Okres gwarancji – 40 pkt. 2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 3. Opis kryterium „Cena (cena ofertowa brutto). a) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularz Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:    C = C min C o  x 60 pkt gdzie:  C min – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej  C o –cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej  5. Opis kryterium „Okres gwarancji” a) Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 4. Formularza Oferty. 6. Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 12 miesięcy. 7. Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 14 miesiące. 8. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 14 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 14 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. 9. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (14 miesiące) – otrzymuje 40 pkt - maksymalną liczbę punktów. 10. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres (12 miesięcy) – otrzymuje 0 pkt. 11. W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów. Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. Wzoru:    O = O o. O max.  x 40 pkt gdzie:  O o. - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej  O max.  - najdłuższy możliwy okres gwarancji (14 miesięcy)  UWAGA: • Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia. • Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówieniami- art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.   12. W tych kryteriach łącznie można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 13. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + O Gdzie: P – łączna liczba punktów oferty ocenianej C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” O – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres Gwarancji” 14. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy Pzp, może zaprosić Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegają one odrzuceniu, w zakresie w/w kryteriów oceny ofert o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 15. Oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówień zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 16. W przypadku jednakowej punktacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie dokonywał wybory oferty zgodnie z zapisami art. 248 ustawy Pzp. 17. Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 223 usta 2 ustawy Pzp niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 18. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

	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:
	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: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak



