
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

˜Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania
skratek i pisaku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w

Sokolnikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Gmina Sokolniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 250855133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Sokolniki

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 98-420

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 62 78 46 101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ zamowienia@sokolniki.pl

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

˜Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania
skratek i pisaku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w
Sokolnikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-b974cdef-c9b7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00082167/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 14:07

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
˜www.bip.sokolniki.akcessen.net

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: ˜11.8. 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 na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. 11.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 11.10.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 11.11. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl Pozostała treść została umieszczona w rozdziale 11 SWZ lub na stronie
internetowej:http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ̃ 11.1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 11.2.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Barszczewski,tel. +
626262230, email: rif@sokolniki.pl11.3. 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”.

3.8.) 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
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ̃ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych 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 celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż
prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją
odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach” prowadzonym w trybie
podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa
Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
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; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− 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
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę,
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W przypadku danych osobowych zamieszczonych
przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ RGK.271.2.2021

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
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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

˜4.2.1. część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem do
oczyszczalni ścieków w Sokolnikach”, której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w
szczególności:1) dostawę i montaż (posadowienie, orurowanie z rur PE) fabrycznie nowej, tzn.
nieużywanej przed dniem dostarczenia, za wyjątkiem użycia do przeprowadzenia testu
sprawności, pochodzącej z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta prasy śrubowo-
talerzowej z flokulatorem do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach, o parametrach nie gorszych
niż określone w pkt 1 Załącznika nr 1 do SWZ, w tym również transport,2) szkolenie osób
wskazanych przez Zamawiającego (od 2 do 5 osób) w zakresie teoretycznym i praktycznym na
dostarczonych urządzeniach,3) rozruch technologiczny urządzenia,4) serwis prasy i osprzętu w
okresie udzielonej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42996200-6 - Prasy do odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ̃ 6 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: ̃ 17.4. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie
uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:w zakresie
części 1: Przyznana ilość punktów = PC + PGw zakresie części 2: Przyznana ilość punktów = PC +
PGgdzie:PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu
gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i
instalacyjne”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Długość okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a
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także wykonane prace montażowe i instalacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
˜17.4. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:w zakresie części 1: Przyznana
ilość punktów = PC + PGw zakresie części 2: Przyznana ilość punktów = PC + PGgdzie:PC -
ilość punktów za kryterium „Cena”,PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji na
dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i instalacyjne”.

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

˜4.2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż urządzenia do usuwania skratek i piasku z
instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach”, której
zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) dostawę i montaż (posadowienie,
orurowanie z rur PE) fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, za
wyjątkiem użycia do przeprowadzenia testu sprawności, pochodzącego z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych producenta urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania
oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach, o parametrach nie gorszych niż
określone w pkt 2 Załącznika nr 1 do SWZ, w tym również transport,2) szkolenie osób
wskazanych przez Zamawiającego (od 2 do 5 osób) w zakresie teoretycznym i praktycznym na
dostarczonych urządzeniach,3) rozruch technologiczny urządzenia,4) serwis prasy i osprzętu w
okresie udzielonej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42996700-1 - Wytrącarki

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ̃ 17.4. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie
uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:w zakresie
części 1: Przyznana ilość punktów = PC + PGw zakresie części 2: Przyznana ilość punktów = PC +
PGgdzie:PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu
gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i
instalacyjne”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Długość okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a
także wykonane prace montażowe i instalacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
˜17.4. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:w zakresie części 1: Przyznana
ilość punktów = PC + PGw zakresie części 2: Przyznana ilość punktów = PC + PGgdzie:PC -
ilość punktów za kryterium „Cena”,PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji na
dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i instalacyjne”.

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający
nie określa warunku w ww. zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa
warunku w ww. zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa
warunku w ww. zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej
jedno zamówienie obejmujące: a) w zakresie części 1 zamówienia:dostawę wraz z montażem
prasy śrubowo-talerzowejz flokulatorem, o wartości nie mniejszej niż 240 000,00 zł brutto,b) w
zakresie części 2 zamówienia:dostawę wraz z montażem urządzenia do usuwania skratek i
piasku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł
brutto.UWAGA:W zakresie części 1, 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się
doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót
budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność
techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).6.3. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których 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: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
˜Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ˜8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, 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 są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.8.1.4. Jeżeli
złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.8.2.
W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen
zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać
ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
˜a) w zakresie części 1 zamówienia:karta katalogowa oferowanej prasy, potwierdzająca
spełnianie przez to urządzenie parametrów:Prasa śrubowo-talerzowa z flokulatoremWymagane
parametry techniczno-użytkoweParametry technologiczneWydajność: 60 – 120 kg
s.m.o./hMaksymalna przepustowość: 4 – 6m3/hCzas pracy: 8h/dobaWykonanie: Stal
nierdzewna (gatunek AISI 304 1.4301)Wyposażenie:1. Układ ciągłego przygotowania i
dozowania polielektrolitu z proszku i emulsji (pompa do emulsji z regulacją przepływu od 10% do
100%, zbiornik ze stali nierdzewnej (gatunek AISI 304 1.4301) o poj. od 500 do 1000l, pojemnik
zasypowy o pojemności od 50l do 100l, automatyczna kontrola przepływu wody w zakresie od
500l do 2000l/h i poziomu polielektrolitu).2. Pompa polielektrolitu z bezstopniową regulacją
przepływu od 0,1 do 1,0m3/h.3. Śrubowa pompa osadu z bezstopniową regulacją przepływu w
zakresie od 1 do 6m3/h.4. Przenośnik ślimakowy osadu (wykonanie ze stali nierdzewnej –
gatunek AISI 304 1.4301), długość od 5 do 8m, ślimak bezwałowy).5. Zintegrowany panel
sterowania i kontroli pracą prasy i wszystkich urządzeń współpracujących. Sterownik
programowalny, panel operatora, oparty na języku programowania BASIC (Beginner's All-
purpose Symbolic Instruction Code). b) w zakresie części 2 zamówienia:karta katalogowa
oferowanego sitopiaskownika, potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie
parametrów:Urządzenie do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania oraz
napowietrzaniaWymagane parametry techniczno-użytkoweUrządzenie do całościowego
mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych do zainstalowania na
wolnym powietrzu na postumencie betonowym z zadaszeniem typu wiata (urządzenie z
własnym ociepleniem/ogrzewaniem).Parametry techniczne:Przepustowość: 20-30l/s (ścieki
podawane pod ciśnieniem z przepompowni centralnej)Efektywność usuwania piasku dla
średnicy ziaren >0,2mm i przepływie 30l/s - min. 90%System oddzielenia skratek z płukaniem,
prasowaniem i przenośnikiem do zrzutu w odrębnym kontenerze/workownicy.Sito, obudowa sita,
zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4404).Instalacja do napowietrzania i odtłuszczania
ścieków.Tryb pracy: automatyczny/ręcznyZamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe
środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub
sprawozdań z badań, o których mowa wyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod
warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu
zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.1. w zakresie części 1
zamówienia: 5.000 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych),1.2. w zakresie części 2 zamówienia
3.000 PLN (słownie zł: trzy tysiące złotych),2.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach
ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.2.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Urząd Gminy Sokolnikinr rachunku: 42 9256
0004 4200 0114 2000 0080 RBS o/Sokolnikiz adnotacją „Wadium – Znak sprawy:
RGK.271.2.2021” - Część nr …..” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta
Wykonawcy).2.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium,
które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.2.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed
upływem terminu składania ofert.2.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a)
nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności
gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze
żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy
Pzp.2.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.2.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium
określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

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 takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 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 każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) zobowiązani są
oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.10.3. Jeżeli
została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
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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:
˜1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu
przewidzianego na zakończenie dostaw i montażu instalacji:1) wystąpienia siły wyższej w
rozumieniu § 18 umowy, 2) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1
może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z
okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji
umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile
okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w
umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas
postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania
stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego,3) przedłużenia terminu wykonania umowy, w
przypadku zmian umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2), w
zakresie niezbędnych do ich wykonania.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest
dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:1) niezależnych od
wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów
w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w
momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej
staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich
zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może dostarczyć i
zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają wymogi opisane w SWZ i
załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności tych urządzeń w
wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich
dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej
umowie. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:1) zmiana
osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne
spełniające warunki określone w SWZ;2) siła wyższa w rozumieniu § 18 umowy
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;3) zmiana obowiązującej stawki
VAT;4) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.5) zmiana zasad płatności. Jeżeli
przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację
podatkową (lub interpretacje dotyczące innych płatników ale wydane w identycznym stanie
faktycznym) dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania,
która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i
umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do
których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje
kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).6) wszelkie zmiany,
które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po
terminie składania ofert przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych
przepisów,5. O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Zamawiający powiadomi
Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na danym
budynku. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082167/01 z dnia 2021-06-14

2021-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie
stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:1)
zmiana danych teleadresowych,2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22
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	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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-b974cdef-c9b7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00082167/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: ˜01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 14:07
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: ˜11.8.	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 na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 11.9.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 11.11.	Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl Pozostała treść została umieszczona w rozdziale 11 SWZ lub na stronie internetowej:http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜11.1.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Barszczewski,tel. + 626262230, email: rif@sokolniki.pl11.3.	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”.
	3.8.) 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): ˜Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1)	Jest administratorem danych osobowych 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 celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach” prowadzonym w trybie podstawowym;3)	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4)	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.5)	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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; 6)	w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)	Wykonawca posiada:−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; −	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8)	Wykonawcy nie przysługuje:−	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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ˜RGK.271.2.2021
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 42996200-6 - Prasy do odpadów
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜6 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: ˜17.4.	Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:w zakresie części 1: Przyznana ilość punktów = PC + PGw zakresie części 2: Przyznana ilość punktów = PC + PGgdzie:PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i instalacyjne”.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Długość okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i instalacyjne
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 42996700-1 - Wytrącarki
	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
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜17.4.	Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:w zakresie części 1: Przyznana ilość punktów = PC + PGw zakresie części 2: Przyznana ilość punktów = PC + PGgdzie:PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i instalacyjne”.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Długość okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, a także wykonane prace montażowe i instalacyjne
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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: Nie
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ˜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: ˜8.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, 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 są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.8.1.3.	Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.8.1.4.	Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	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: 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: 2021-06-23 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: ˜Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22



