Firefox

https: I lbzp.uzp.gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id.

ogłoszenie nr

603

978-N-2020 z dnia 2020 - 1 0 -29

r'

Gmina Mińsk Mazowiecki: ,,ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO"

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU

- Dostawy

Zam|eszczanie ogłoszenia : Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcyo których działalność,lub
działalnośćich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteko które będą realizowaly zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalery podać minimalny procentowy wskźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w art'22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejsry niŻ30o/o, osób zatrudnionychprzezzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich

jednostki (w %)

SEKCJA

I:

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nię
Postępowanie przeprowadza podmioto któremu zamawiający powierzyVpowierzyli przeprowadzenie postępowania

Nię
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie j est przep rowadza ne wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

Jężęli tak' należy wymienić zamawiających, którry wspólnie przeprowadzają postępowanie orazpodać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku prz€prowadzania

postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii

Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numęr identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul.
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Chełmoliskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj' trrazowieckie, państwo Polska' tęl.257 582
'

85 1,

e-mail

gmina@minskmazowiecki.pl' faks 257 58Ż 489.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym mozna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ

l.3) WSPÓLNE

ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja

samorządowa

UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Qeżeli dotyczy):

Podzial obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
prrypadku wspólnego przeprowadzania postępowania zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówlenie będzie udzięlanę przezkażdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanię udzięlone w imieniu i narzecz pozostałych zamawiających):
I.4)

KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

www.bip.minskmazowiecki.pl

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

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

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

Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędziiurządzeń |ub formatów plikóq które nie są ogóInie
dostępne
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Nie
Nieograniczony' pełny, bezpośredni ibezpłatl'ty dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: ,,ZAKI]P CIĄGNIKA ROLNICZEGO"

Numer referencyjny: RI.27

| .1

.20.Ż020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwościskladania ofert częściowych
Zamówienię podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skladać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących częścilub grup części:

Maksymalna liczba częścizamówieniao na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Il.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostałł, usług lub robót budowląnych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku pańnerstwa innowacyjnego

_

okreśIenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkto usługę lub roboty budowlane: l. oznaczęnie wg słownika CPV: 16710000-2

-

ciągniki 2.

Przedmiotęm zamówieniajest fabrycznie nowy, ciągnik rolnicz1, niezarejestrowany, wyprodukowany nie wcześniejniż w
2020 r., wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeil osób trzecich, z kompletną dokumentacją pojazdu niezbędną do

rejestracji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówięnia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ _ opis przedmiotu
zamówienia. Załączniknr 5 do SIWZ oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Zakup ciągnika rolniczego'' Tam, gdzie w

opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazanę pochodzenie (marka' znak towarowy, producent, dostawca),

o

których

mowa w art. 30 ust. l -3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza ofęrowanię matęriałów lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, żę oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowanę, nię z recyklingu orazbędą spełniać podane
w oPZ paramętry techniczne' Szczegółowe wymagania zamawiającego dla ciągnika: - rok produkcji 2020 - moc
mamionowa silnika: min'77 kW/105KM, wg normy ECE rl20 - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem z chłodnicą
powietrza, napędzany olejem napędowym o pojemności nie mniejszej niż 3400 cm3, - i|ośćcylindrów: min. 4 - skrzynia
biegów: hydrauliczna zsynchronizowana, liczba biegów min. l2 do przodu i min. 12 do tyłu _ zbiornik paliwa: min. 120
litrów - prędkośćtransportowa min. 40 km/h - przekładnia nawrotna hydrauliczna (rewers hydrauliczny) - napęd tył woM
(wałek odbioru mocy): 540l540E obrotóWminutę - napęd: na cztęry koła - 4 x a (4WD) - napęd kół przednich załączany
elektrohydraulicznię - blokada mechanizmu różnicowego załąazana elektrohydraulicznię - wspomaganie układu
kierowniczego - kabina dwudrzwiowa (wyciszona, ogrzewana' klimatyzowana, wenĘlowana), uchylne okno min. tylne,
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okno dachowe, wyposażona w fotel operatora pnęun1atyczl'ly z pasem bezpieczeństwa, fotel pasażera, wycieraczkę szyby
przedniej i tylnej, teleskopowe lusterka wsteczne - ogumienie tył w rozmiarze 540l65R34, ogumienie przód 440/65R24, obrotową lampę ostrzegawczą koloru pomarańczowego, radioodbiornik z MP3, wyposażeIrie w min. 2 zewnętrzne lampy
robocze przednie

i2

zewnętrzne lampy robocze tylne - hydraulika ciągnika: wydatek pompy hydraulicznej narzędziowej:

min. 63 l/min. - 2 szt. rozdzielacry hydrauliki zewnętrznej: min' 4 gniazda hydrauliki zewnętrznej, wydatek pompy
wspomagania min. 27llmin. - obciązniki kół tylnych o masie min. 1 50 kg/koło - suwliwy zaczep górny transportowy zaczep dolny rolniczy. - Masa własna ciągnika minimum 3400 kg - Hamulcę pnęumatycznę przyczępy 2-obwodowe

+

l-obwodowe, -TUZprzedni o udźwigu min.2,5 tony sterowany joystickiem zzaworu hydrau|icznego zewnętrznego'
Dodatkowo zamontowanę gniazdo elektryczne umozliwiające zmianę kierunku przepływu oleju w podłączonej maszynie
do TIJZa sterowanej z joysticka. -

siłownikami wspomagającymi.

-

WoM przedni - Przednia

ośz ograniczonym poślizgiem, hamowana z dwoma

Homol ogacja z dopuszczeniem 2 osób siedzących w kabinię łącznie z kierowcą - Układ

zawieszenianarzędzi z}-cylindrami wspomagającymi o udźwigu na końcówkach kulowych min. 4600 kg. - Rozstaw osi
min. 2280mm - błotniki przednie min. 400 mm - poszerzenia błotników tylnych - Gwarancja ciągnika minimum 24
miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy i wymagane przeglądy ciągnika (wraz potrzebnymi do tego

częściamii materiałami eksploatacyjnymi) według warunków gwarancji. Wymagane przeglądy i naprawy ciągnika
przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. Gwarancja na sprzęt zamontowany w ciągniku zgodny z warunkami
producenta sprzętu. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty, ani
o

gr aniczeń uprawn

i

eń wyni kaj ący ch

z fab ry c znej

gw aran cj i m echan

i

c

mej

.

II.5) Glówny kod CPV: 16710000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartośćzamówienia (jeżeli zamcnłiajqcy podaje informacje o wartości ząmówienia):
Wartośćbęz VAT:
Waluta:

(w

przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa cąłkowita mal<symalnawartość w

całym okresie obowiqzyłania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart,67ust.

1pkt6i7lubwań. 134ust.6pkt3

ustawy Pzp: Nie
określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków
art. 67 ust. 1 pkt 6 lub

w art.134 ust.

na

jakich zostaną udzięlonę zamówienia, o których mowa w

6 pkt 3 ustawy Pzp: -

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta umowa ramowa lub
okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdn|ach:42
lub

data rozpoczęciaz lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji do 42 dni od podpisania umowy
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI

UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnościzawodowejo o ile wynika to z

odrębnych przepisów
określeniewarunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określęniewarunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolnośćtechniczna lub zawodowa
Okreś|ęniewarunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykażę, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upĘwem terminu
składania ofert' ajeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę przynajmniej
dwóch nowych ciągników o wartości min. 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub wę wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wrazz informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowę: -

rlr.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreśIone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

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

art.24ust.5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okręślonaw art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3)

WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRJ'EZWYKoNAWCĘ w CELU WSTĘPNEGo

PoTWIERDZENIA' ZE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w
PoSTĘPoWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji

Nię
III.4)

WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADANY CH PR.J'EZ wYKoNAwcĘ w

PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNOŚCI, o
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KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT. l PKT3 USTAWY PZP:
i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne

1) odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art' 24 ust.5

III.5)

pkt

1

ustawy, w tym zakręsie zastosowanie ma art' 26 ust. 6 ustawy Pzp;

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw srł,łnANYCH ?RZEZ wYKoNAwCĘ w

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNOŚCI,

KTORYCH MOWA W ART.25 UST.
III.5.1)

1

PKT

1

o

USTAWY PZP

w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU:

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ostatnich 3 lat przed upływem tęrminu składania ofert'

a

ciągĘch również wykonywanych, w okresie

jeżeli okres prowadzęnia działa|nościjest krótsry - w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączenięm dowodów określających czy te dostawy zostaĘ wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa' są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,narzecz
którego dostawy byĘ wykonywanę' a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanię uzyskać tych dokumentów oświadczęnię Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumęnty potwierdzające ich na|eĘte wykonywanie powinny byó wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upĘwem tęrminu składania ofert, zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.
III.5.2)

III.6)

w ZAKRESIE KRYTERIÓw snr,nxc.rI:

WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZwYKoNAwcĘ w

POSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI,

KTÓRYCH MowA w ART.
III.7) INNE

25 UST. 1

o

PKT 2 USTAWY PZP

DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz

ofeĄ 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego

do udostępnienia zasobów (|eżeli dotycry) 3)

Pełnomocnictwa (eżeli dotycry) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (ieżeli doĘczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA
N.1) OPrS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na tęmat wadium
1.

Prrystępując do niniejszego postępowaniakażdy Wykonawca zobowiązany jest wnięśćwadium w wysokości 5

000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złoĘch). 2. Wykonawcamożę wnięśćwadium w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,tj.:1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ztymże poręczenie kasyjest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)
gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanychprzezpodmioty, o których

mowaw art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy zdnia9listopada 2000r. o utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiębiorczości (Dz'U. z2007r. Nr 42, poz. 275 zezm.).3. Wykonawcazobowiązany jest wnieśćwadium przed
upĘwem terminu składania ofeft. 4. Wadium w pierriądzu nalezy wnieśó przelewem na konto Zamawiającego: Bank

Spółdzielcry w Mińsku Mazowięckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5. W prrypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W

prrypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumęntu potwierdzającęgo wniesienie wadium
należy złożyćprzed upŁywem terminu składania ofert w siedzibię ZamawiającegoUrząd Gminy Mińsk Mazowiecki u|.
Chełmońskiego l4 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102' a kserokopię dokumentu poświadczoną za
zgodnośćz oryginałem naleŻy załączyó do ofeĘ. 7. Nie wniesienie wadium w tęrminię lub w sposób określonyw

SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.

1

pkt 7b ustawy Pzp

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zal|czek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nalery podać informacje na temat udzięlania zaliczek:

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofeń katalogów elektronicznych

Nie
Informacje dodatkowe:

Iv.1.5.) Wymaga się złożeniaofeńy wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko

z

jednoczesnym złożenięm oferty zasadniczej

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, pąrtnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zamówięnię obej muj e ustanowięnie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będązamieszczonę dodatkowe informacje doĘczące dynamicznego systemu
zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonychkatalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8)

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem)

Nie

Naleźry podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartoŚci, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki będzie
termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, najakich wykonawcy będą
mogli licytowaó (minimalne wysokościpostąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanęgo sprzętu elektronicznego,rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w aukcji elektroniczrej:
Informacje o liczbię etapów aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy niezłoŻyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej

rv.2)
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert
1V.2.2) Kryteria

Kryteria
Cena brutto ofeńy -

lznu"."n,,

KC

loo,oo

Termin płatnościprawidłowo wystawionej faktury -

rrl|ło,oo

IV.2.3) Zastosowanie proceduryo o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalnę wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępny ch bez przeprowadzenia
negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalery podać informacje

na temat etapów negocjacji (w tym

liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokościnagród dla wykonawców, którąy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawi|i rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczsnialiczby rozwiązań:
Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

Iv.3.3) Informacje na temat pańnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiującę minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wsrystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Inforrnacj e dodatkowe

:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elęktroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówięnia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w |icytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne
urządzeń informaĘcznych

:

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

Wykonawcy, którzy nie złoży|inowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ętapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzonę do treścizawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleąltego wykonania umowy

:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treściofeńy' na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Naleź.y wskazaó zakreso charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: 1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia
ciągnika odpowiadającęgo Wymogom zawartym w zał'ączniku nr 5 do SIWZ z powodu zakończęnia produkcji lub
niedostępności na rynku ęlęmentów wyposazenia po zawarciu umowy

-

dopuszcza się zmianę umowy w zakręsie rodzaju,

typu lub modęlu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem
funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu,

a

jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. 2)

W przypadku zaproponowaniaprzezWykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności,sprawności
lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy' zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w
stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie _ dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawaĘch w załączniku nr 5
do SIWZ rozwiązań, konstrukcyjnych' tj. zmiana w zakresię przepisów i norm technicznych. 3) Dopuszczalna jest zmiana
umowy w zakręsię zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy oraz miejsca szkolenia dla
przedstawicieli GZGK w Mińsku Mazowieckim. 4) W przypadku zmiany przepisów prawa

-

dopuszczalna jest taka

zmiana umowy' która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotu umowy i jego wyposażenia
do nowych przepisów prawa. 5) W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której

konsekwencją będzie zrviększenie ceny przedmiotu umowy. 6) W prąlpadku propo4'cji zmiany umowy pochodzącej od
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Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzje w zakręsie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiąny
proponowanę przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków

publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym
7) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia

- gdy zaistnieją oko|iczności mające wpływ na prawidłow ą realizację

umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacjibędzie zmianą korzystną dlaZamawiającego lub zagrożonę
byłoby terminowę ręalizowanie płatnościz powodu ograniczonych zasileń budżetowych lub w przypadku zaistnienia

siĘ

wyższej itp.)
Iv.ó) INF'ORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotycĄ

Środki slużące ochronie informacji

o

charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-1 l-06, godzina:

I0

:00,

Skrócenię terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówięnia (przetarg nieograniczony,
pr zętar g

ograniczony, negocj

acj e

z ogłoszeniem)

:

Nie
Wskazać powody:

Języklub języki,
>

w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

Iv.6.3) Termin związania ofeńą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków,

które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie calościtub częścizamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I _ INFoRMACJE
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