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Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki odpadami ''Cryste Środowisko'' sp. z o'o.: Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej na
podwoziu samochodu ciężarowego

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU

- Dostawy

Za'mieszezanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
oglosze nie doĘczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać

się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których działalność,lub działalnośćich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek' które będą realizowaly zamówienie, obejmuje spol€czną

i zawodową integrację osób będących czlonkami grup

spolecznie marginalizowanych
Nie

NaleĄ podac minimalny procentowy wskaŹnlk zatrudn jenia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
nie mniejszy niż30%", osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców

o których mowa

w art 22 ust 2 ustaw Pzp,

albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postępowanie przeprow adza centralny zamawiaj ący
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jeżeli tak' naleĄ wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii Europejskiej - mające
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznycb:

Informacje dodatkowe:
I. l)

NAZWA

I

ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki odpadami ''Czyste Środowisko'' sp z

20000906400000, ul' ul. Spółdzie|cza

1|, l60l0 Studzianki, woj podlaskie, państwo Polska, tel. 857

o o , krajowy numer iden{fikaryjny

104 481, e-mail czystesrodowisko@interia.pl,

faks 857 104 481
Adres strony internetowej (URL): www pkgoczystesrodowisko

pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod którym moŻna uzyskać dostęp do narzędzi i utządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I' 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Inny

jednoosobowa spółka z o
I.3)

(proszę określić):

o związku gmin

wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Qeżeli dotyczy)':

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania' w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiającychjest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania' cry i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,czy zamówienie

Iz8

ll:10
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będzie udzielane przezkaŻdego zzamawiających indywidualnie, czy zamówienle zostanie udzielone w imieniu i narzeczpozostaĘch
zamawiających):
I.4)

KOMUNTI(ACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośrednidostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www pkgoczystesrodowisko

pl

Adres strony internetowej' na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www pkgoczystesrodowisko pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesylać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny sposób:

Nie
lnny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

osobiście,posłaniec lub za pomocą operatora pocztowego
Adres:
ul Supraślska 2l,1ó-0l0 Wasilków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędziilrząrJze:ń lub formatów plików' które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do

\ch

narzędzi można uzyskaÓ pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II'l) Nazrła nadana zamówieniu przezzamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej
Nu mer referency jny

:

Zp- I

120

17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Il.3) Informacja o możliwościskladania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

228
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Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4)

Krótki opis przedmiotu zamówienia

wymagań

(wielkość, zalłres, rod:aj i ilośćdoslaw, usług lub robót budowlanych lub olęeślenie :apolrzebowania

i

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' uslugę lub roboĘ budowlane:

Zakup fabryczaie nowej zamiatarki ulicznej na podwoziu samochodu ciężarowego ijej dostawa do siedziby zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 34921100-0

Dodatkowc kody CPV:

II.6) Całkowita wartośćzamówienia (eżeli:amawiajqcy podaje infornacje o warlości zamówienia)''
Wartośćbez VAT:
Waluta:

(w

przypadku umów ramowych lub dynamicznego syslemu

zakupów s:ącunkowa całkowita

mal<symalna wartośćw całym olłesie obowiqrynłania

umowy ramow ej lub Ąnam ic:ne go syste mu :akupów)

l|.1'1Czy przewidujesię udzieleniezamówień,o

których mowaw ań.67 ust-

l

pkt6 i 7lubwart. l34 ust 6 pkt3 ustawyPzp: Nie

określenieprzedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków najakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust l pkt 6 lub w art
l34 ust ó pkt

3 ustawy PZp:

II.8) okres' w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została z^wart^ umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dilachz 90
lub
data rozpoczęciaz lub zakoficzeniaz

lI.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: 60,75 lub 90 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
Iil.l) WAR|']NKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU
ilI.l'1) Kompetencje lub uprawnienia

do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków:
lnformacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ckonomiczna
określeniewarunków:
Informacje dodatkowe

IIl.1.3) Zdolnośó techniczna lub zawodowa
określeniewarunków:
Zamawia1ący wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy rea|izacji zamówienia wraz z informacją

o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

lnformacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY

WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy wykluczenia określonew

ust 1 ustawy Pzp

^rL24
l|I.2.2\ Zlmawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt

328

l

ustawy Pzp)
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IlI.3)

WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwcĘ w CELU wsTĘPNEGo PoTWIERDZENIA, ZE NIE PoDLEGA

oN WYKLUCZENIU oRĄZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ SPE'ŁNLĄ KRYTERIA SELEKCJI
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4)

WYKĄZ oŚWIADCZEŃ

LUB DoKUMENTÓW

'

SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENLĄ oKoLICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.

25 UST. 1

PKT

3

USTAWY PZP:

oświadczenie, informację z KRK' zaświadczenie właściwęgonaczeln ika Urzędu Skarbowego' zaświadczenie właśclwejjednostki ZUS, po
wybraniu

ofeĄ oświadczenie o przyna|eŻności/

ilI.s) WYKAZ oŚWIADCZEŃ

lub braku przynależności do grupy kapitałowej

LUB DoKUMENTóW SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACf,Go w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCI. o KTÓRYCH MowA w ART'
ilI.5.1)

w ZAKRESIE SPEŁNLĄNrA WARUNKÓW UDZLĄŁU w PoSTĘPoWANIU:

III.5.2)

w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6)

25

UsT.

1

PKT 1 UsTAwY PZP

WYKAZ oŚwrłncztŃ LUB DoKUMENTóW SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANrU NA WEZWANIE

ZANLĄWIAJACEGo w CELU PoTwIf,RDZENlA oKoLrCZNoŚCr' o KTÓRYCH MowA w ART' 25 UsT. l PKT

2

UsTAwY PZP

oświadczenie - opis parametrów techniczno- eksploatacyjnych zamiatarki oraz jego wyposaŻenia
rII.7) INNE

DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)

- III.6)

zaświadczenię z CEiDG, odpis z KRS,ewentualnie pełnomocnictwa, po wyborze oferty- uchwała zgromadzenia wspólników sp
Zaciągniecie zobowiązania przewyższającego dwukrotność kapitału zakładowego spółki lub umowa spółki

SEKCJA IV: PROCEDURA
Iv.r) oPrs
rV. 1.1)

Tryb udzielenia zam ówien

ia : PrzetaIg nieogran

iczony

IY.1.2) Zanawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podac informacje na temat ldzie|ania zaliczęk''

IV.l.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożęnie ofert w postaci katalogów elektronicznych Iub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.l.5') Wymaga się złożeniaoferĘ wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

428

zo

zezwalająca na
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Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się Ęlko zjednoczesnym złożęniemofeĘ zasadniczej:

Nie

IV.l.ó) Przewidyrłana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(prze|arg ograniczony, negocjacje : ogloszeniem, dialog konkurencyjny, par\nersńtlo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacj€

na temat umowy ramow€j

lub dynamiczn€go

systemu zakupów:

Umowa ramowa będz1e zawarta''

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Pvew ldziana maksymal na i czba uczestn ików umo\łry ramowej
l

:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres Strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego Systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów doptlszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie Ze Złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów

:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przelarg nieogranic:ony, przelarg ogranic:on)), negocjacje : ogłoszeniem) Nie

NaleĄ podaÓ adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleĄ wskazać elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości' wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

NaleĄ podać, które informacje zostaną udoStępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki będzie tęrmln ich udostępnienia:
In

formacje dotyczące przebiegu aukcj i e lektron i cznej

:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej

i

jakie będą warunki'

na

jakich wykonawcy będą mogli llcytowac (minimalne

wysokościpostąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoĄli nowych postąpięń' zostaną zakwaliltkowani do następnego etapu

5zB

hĘs

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

rv.2)
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:

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)

Krytcria oceny ofert:

IV.2.2)

Kryteria

(ryteria
ena

t0,00

erTnln gwarancJ

!0,00

ermin dostawy

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w

art 24aa ust. l ustawy Pzp (puetargnieograniczony)

Nie

I

I

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

I

I

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

I

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

:

Przewidziane jest zastrzeżenje prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeptowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Naleli podać informacje

na temat etapów negocjacji (w

Ęm liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagan zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokościnagród dla wykonawców, ktorzy podczzs dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram poslępołania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia|iczby rozvłiąza{:
Należy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

ElemenĘ opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaó wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna
Adres strony internetowej, na

któĘ

będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania doĘcące Ąestracji i idenĘfikacji wykonawców w licytacji elektronicmej, w tym wymagania techniczne ulrządzeń informaĘc1

628
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w Ęm określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas tnvania:

Wykonawcy, którzy nie

złoĄli nowych

postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Tęrmin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które Zostaną wprowadzone do treścizawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleĄtego wykonania umowy

:

Informacje dodatkowe:

rv.s)

zMtANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty' na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak

NaleĄ wskazać zakres, charakter zmian orazwarunki wprowadzenia zmian:

l

zmiana w zakresie podwykonawcy- na uzasadniony wniosek 2zmiwta ceny -w razie zmiany stawki VAT 3 zmiana terminu realizacji umowy - w

razle siły wyższej lubjej następstw 4 nr rachunku bankowego wykonawcy lub nazwy banku prowadzącego ten rachunek -w razie takiej zmiany 5 w
razie omyłki pisarskiej lub rachunkowej 6 w razie zmiany przepisów prawa w zakresie mający wpływ na umowę

ry.6)

INFoRMACJE ADMINISTRĄCYJNE

tV.6.l) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy):

Środki slużące ochronie informacji o cbarakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20 I7 -09 -I4, godzina:

II

:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony.
negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
Wskazać powody:

Język lubjęzyki, wjakich mogą byc sporządzane

ofeĘ lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV'6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia' w przypadku nieprzyznania środków pochodzących zbudżetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które mialy być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe' które zamawiający zamierzalprzezlaczyć na sfinansowanie całościlub częścizamówienia, nie zostały mu

przyznane Nie
[V.6.6) Informacie dodatkowe:

ZAŁACZNIKI

728

-

INFORMACJE DoTYCZACE oF'ERT CZEŚCIoWYCH

hltps: l lbzp'tlzp. gov'pl/PodgladZP 400.aspx? id:
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