Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057631/01 z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057804
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Torowa 21
1.5.2.) Miejscowość: Pabianice
1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pabianice.gmina.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:

Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e1f1c2e-b7d9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057631/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18 16:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001758/03/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy
Pabianice
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

www.bip.pabianice.gmina.pl
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: www.bip.pabianice.gmina.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
(dostępnyjest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (dostępny pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal), poczty elektronicznej.Do kontaktu z Wykonawcami- Roman
Figiel-Zastępca Wójta Gminy e-mail: roman.figiel@pabianice.gmina.plWykonawca zamierzający wziąć
udziałw postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP i wtedy ma dostęp do „Formularza do
złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania
techniczne iorganizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Regulaminie
korzystania zsystemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracjipublicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą
orazwymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane są w Instrukcji użytkownika. W
celukorzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniemteleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Szczegóły w SWZ w rozdziale 11 w
szczególnościpkt 11.4- 11-6.Link do postępowania i jego ID są w załączniku nr 8 do SWZ. Dane
postępowanie też naLiście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając opcję „Dla Wykonawców” lub
ze strony głównej zzakładki Postępowania.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza
do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
naminiPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany
jestpodać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
zpostępowaniem.Ofertę w języku polskim składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznejlub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożeniaoferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej
na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu więcej
informacjiw dalszej części ogłoszenia.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
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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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) jest administratorem
danychosobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym
postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup
ciągnikawraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice”
prowadzonym wtrybie podstawowym bez negocjacji;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy
będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 zpóźn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane,
zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwaniaumowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają zustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na
podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na
podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wynikupostępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;−
napodstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo
downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
żeprzetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:−
wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo
doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21
RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzaniadanych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Szczegółowe informacje są
w rozdziale 22SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowaw art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z
uprawnieniado sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lubkonkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą.Wystąpienie z żądaniem, októrym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danychosobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.Wprzypadku danych osobowych zamieszczonych przez
Zamawiającego w Biuletynie ZamówieńPublicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane wdrodze żądania skierowanego do
Zamawiającego.Szczegółowe informacje są w rozdziale 22 SWZ.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DPP.271.3.2021
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: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania
zieleniprzydrożnej na terenie Gminy Pabianice.4.2. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp dopuszcza składanie ofert częściowychz podziałem na 2 części.Część I: obejmuje zakup
ciągnika rolniczego,4.3. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:dla części I znajduje się w
załączniku nr 1 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia (w zakresie części I) oraz w
załączniku nr 2 do SWZ- projekcie umowy dla części I;4.4. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika
Zamówień: (CPV):Część I: 16 70 00 00- 2 Ciągniki rolnicze4.5. Gwarancja.Zamawiający określa
minimalną długość okresu gwarancji na dostarczony ciągnik orazdostarczony osprzęt
wynoszącą 12 miesięcy.Długość okresu gwarancji na dostarczony ciągnik - stanowi
kryteriumoceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuży okres gwaranccji na dostarczony
ciągnik zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 17 SWZ.Zamawiającemu przysługują pełne
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające zprzepisów kodeksu cywilnego–
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.4.6. Przedmiotowe środki dowodowe.Zamawiający
nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
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. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiącychwstępne
potwierdzenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniawarunki
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udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie
zbada,czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym
niż 5 dniwezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia
dokumentówpotwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu
zpostępowania.Art.274 ustawy pzp stosuje się. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający
możeżądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający
dokonapoprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.223 ust. 2 ustawy pzp. 4. W przypadku
rozbieżnościpomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za
prawidłowąZamawiający uzna wartość(cenę)wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 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.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Teramin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiącychwstępne potwierdzenie, że na dzień
składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniawarunki udziału w postępowaniu.
Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie zbada,czyWykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w
postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dniwezwie Wykonawcę, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentówpotwierdzających spełnianie
warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu zpostępowania.Art.274 ustawy pzp stosuje
się. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający możeżądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający dokonapoprawek w ofercie zgodnie z
zapisami art.223 ust. 2 ustawy pzp. 4. W przypadku rozbieżnościpomiędzy ceną podaną przez
wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłowąZamawiający uzna
wartość(cenę)wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pzp.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania
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zieleniprzydrożnej na terenie Gminy Pabianice.4.2. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp dopuszcza składanie ofert częściowychz podziałem na 2 części.Część II: obejmuje zakup
osprzętu do ciągnika rolniczego, w skład którego wchodzą:a) wysięgnik wielofunkcyjny;b)
głowica do koszenia krzaków i traw;c) piła do cięcia gałęzi;d) odmularka.4.3. Szczegółowy opis
przedmiot zamówienia:dla części II znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ- Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (w zakresie części II) oraz w załączniku nr 2a do SWZ- projekcie umowy
części II;4.4. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):Część II: 16 81 00 00- 6
Części maszyn rolniczych16 80 00 00-3 Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie16
60 00 00-1 Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie4.5. Gwarancja.Zamawiający
określa minimalną długość okresu gwarancji na dostarczony osprzęt wynoszącą 12
miesięcy.Długość okresu gwarancji na dostarczony osprzęt - stanowi kryteriumoceny ofert.
Wykonawca może zaoferować dłuży okres gwarancji na dostarczony osprzęt zgodnie z
zasadami opisanymi w rozdziale 17 SWZ.Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego– niezależnie od
uprawnień z tytułu gwarancji.4.6. Przedmiotowe środki dowodowe.Zamawiający nie wymaga w
niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 16810000-6 - Części maszyn rolniczych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
16800000-3 - Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
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. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiącychwstępne
potwierdzenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniawarunki
udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie
zbada,czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym
niż 5 dniwezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia
dokumentówpotwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu
zpostępowania.Art.274 ustawy pzp stosuje się. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający
możeżądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający
dokonapoprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.223 ust. 2 ustawy pzp. 4. W przypadku
rozbieżnościpomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za
prawidłowąZamawiający uzna wartość(cenę)wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 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

2021-05-18 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057631/01 z dnia 2021-05-18

Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Teramin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiącychwstępne potwierdzenie, że na dzień
składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniawarunki udziału w postępowaniu.
Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie zbada,czyWykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w
postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dniwezwie Wykonawcę, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentówpotwierdzających spełnianie
warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu zpostępowania.Art.274 ustawy pzp stosuje
się. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający możeżądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający dokonapoprawek w ofercie zgodnie z
zapisami art.223 ust. 2 ustawy pzp. 4. W przypadku rozbieżnościpomiędzy ceną podaną przez
wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłowąZamawiający uzna
wartość(cenę)wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pzp.
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.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw
postępowaniu dotyczące: postępowaniu6.1.1. zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lubzawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. uprawnień sytuacji
ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:W zakresie części I:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tymokresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie
nowegociągnika rolniczego o wartości min. 250 000 zł brutto.W zakresie części II:Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wykonał należycie co
najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie osprzętu dociągnika rolniczego lub innej
maszyny rolniczej o wartości min. 80 000 zł brutto.Uwaga: Zamawiający dopuszcza aby
Wykonawca, który złoży ofertę na część I i ofertę naczęść II wykazał się dla spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dotyczącegozdolności technicznej lub zawodowej tą samą jedną
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dostawą polegającą na dostawienowego ciągnika rolniczego z osprzętem o wartości: ciągnika
rolniczego min. 250 000 złbrutto i osprzętu minimum 80 000 zł brutto.6.2. Zamawiający może,
oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapiepostępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanieprzez Wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobówtechnicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarczeWykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia na każdym etapiepostępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).6.3. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lubdoświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując
warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,którzy
wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.6.4. Sposób wykazania
warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.
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:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępnepotwierdzenie,
że Wykonawca na dzień składania ofert:a) nie podlega wykluczeniu,b) spełnia warunki udziału w
postępowaniu.8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.8.1.2. Jeżeli
Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub sąone niekompletne lub
zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcęodpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonymterminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu
na ichzłożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnieniapostępowania.8.1.3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o którym mowa
w pkt 8.1SWZ nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.8.1.4. Zamawiający może
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treścizłożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1
SWZ.8.1.5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZbudzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio dopodmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tymzakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału wpostępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienietakich
informacji lub dokumentów.8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy
wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
któreroboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.8.2.1. Oświadczenie
należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.8.2.2. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziałuw
postępowaniu:Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w zakresie danej części
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzieńzłożenia):8.3.1. W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych , w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawyzostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodówokreślających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a wprzypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeliwykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeńpowtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawionew okresie ostatnich 3
miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ-– w odniesieniu do warunku określonego w pkt.
6.1.4. SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy – do
wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 doSWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna onawówczas obejmować dane wymagane dla
ofertyw SWZ i załącznikach).2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;3)
Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),4) Zobowiązanie lub inne
dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).5) Potwierdzenie umocowania do
działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotuudostępniającego zasoby:a) Zamawiający w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lubpodmiotu udostępniającego
zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żądazłożenia wraz z ofertą odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innegowłaściwego rejestru;b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby
nie jest zobowiązany do złożeniadokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może
je uzyskać zapomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazałdane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba,której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o którychmowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającegozasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego
dokumentupotwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.6) Pełnomocnictwo
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo doreprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówieniapublicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ichw postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdyz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczeniate potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziałuw postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdyz wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lubkryteriów selekcji.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy
wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonająposzczególni Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznikanr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest
podmiotowym środkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego,
złożyć podmiotowe środkidowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe
środkidowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa
odpowiednioWykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.10.3. Jeżeli
została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia,
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Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian i ich warunki są określone w Projekt umowy stanowiącej załącznik nr 2 do
SWZ dla części I i załącznik nr 2a dla części II. Paragraf 7 projektu umowy dla części I i II
stanowi: 1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dlaswej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy PZPprzewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, polegających na:1) zmianie
wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległystawki podatku VAT - wynagrodzenie,
ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie nettopozostanie takie samo, a wartość
podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;2)zmianie podwykonawcy - podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art.
118 ust.1 ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu - w
przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanegoinnego podwykonawcy po wykazaniu,
iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniunie mniejszym niż podwykonawca na
którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.3)
rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na któregozasoby Wykonawca powoływał się w
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1ustawy pzp, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadkuwykazania Zamawiającemu, iż
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niżpodwykonawca na którego
zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania oudzielenie zamówienia.4) dokonanie
zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a wszczególności:a) może obniżyć koszt
realizacji przedmiotu Umowy,b) może przyczynić się dopodniesienia bezpieczeństwa wykonania
przedmiotu Umowy,c) może przyczynić się dopodniesienia jakości wykonania przedmiotu
Umowy, zastosowania nowszych technologii/rozwiązań itp.,d) może przyczynić się do
usprawnienia jego właściwości użytkowych,podniesienia efektywności działania,e) może
przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającegoskrócenia terminu realizacji wykonania
przedmiotu Umowy,5) w przypadku uchwalenia lubzmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa krajowego i wspólnotowego orazwytycznych, zaleceń i dokumentów
programowych, z których treści wynika konieczność lubzasadność wprowadzenia zmian
Umowy,6) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowywynikać będzie z umów, wytycznych,
zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stronąlub autorem będą instytucje finansujące
dostawę lub inne organy publiczne albo sądy,7)podczas wykonania przedmiotu Umowy
zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia,wykładni lub doprecyzowania
poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu iistoty Umowy, 8) obiektywnie
jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dlaktórych została ona zawarta,9) w
przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznościpowodującej, że wykonanie Umowy bez
dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym,czego nie można było przewidzieć w na
etapie zawierania Umowy, 10) zaistnieje potrzebazmiany dokonana na podstawie uzgodnionych
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennychw stosunku do przewidzianych w opisie,Ciąg
dalszy w dalszej części ogłoszenia z uwagi naograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
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SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Ciąg dalszy do sekcji III pkt. 3.6) ogłoszenia:11.12. Jeżeli dokumenty
elektroniczne,przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiącetajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
w celu utrzymaniaw poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wrazz jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”, anastępnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten
plik zaszyfrować.11.13. Do ofertynależy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt
8.1 SWZ, w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisemosobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.11.14. Oferta
może byćzłożona tylko do upływu terminu składania ofert.11.15. Wykonawca może przed
upływemterminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej
naminiPortalu.11.16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skuteczniedokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.11.17. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym aWykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków
(innych niż ofert ioświadczeń wskazanych w pkt 8.1 SWZ - które mogą być przekazywane
jedynie w sposóbwskazany w pkt 11.8 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:a)
dedykowanego formularza:„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal;(dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza dokomunikacji” jako załącznik b) poczty elektronicznej na adres
poczty Zamawiającego:gmina@pabianice.gmina.pl.(dopuszcza się składanie dokumentów
elektronicznych za pomocąpoczty elektronicznej). Zamawiający przekazuje dokumenty na adres
poczty elektronicznejwskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę wskazując tenadres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez
czas trwaniapostępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane
na adrespoczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie,
aWykonawca zapoznał się z ich treścią.11.19. Zamawiający Ciąg dalszy do sekcji VII pkt.
7.4ogłoszenia:11) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:a) zaistnienia siły wyższej,
czylizdarzenia, którego nie można było przewidzieć. Maksymalny okres przesunięcia
terminuzakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu dostawy. Siła
wyższa, tozdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia
sięzdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy
zastosowaniuwspółczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości
jegozobowiązań; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które
todziałania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,12) zmian treści o
charakterzeinformacyjno - instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu
zamówienia, wszczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany
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osóbupoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidłowejrealizacji zamówienia.13) w przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy
lubZamawiającego, w tym również związanych z następstwem prawnym podmiotów,
Zamawiającydopuszcza zmianę treści umowy w tym przedmiocie.
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