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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318031-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Siedlce: Maszyny i sprzęt budowlany
2021/S 121-318031
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
Adres pocztowy: 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
E-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Tel.: +48 256325879
Faks: +48 256325879
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zs_siedlce/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
Adres pocztowy: Siedlce
Miejscowość: Siedlce
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Tel.: +48 256325879
E-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spedycja drewna, budowa infrastruktury leśnej
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Dostawa maszyn budowlanych
Numer referencyjny: B.270.48.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
43300000 Maszyny i sprzęt budowlany

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a. zadanie nr 1 – dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki,
b. zadanie nr 2 – dostawa fabrycznie nowego walca stalowego do robót ziemnych;
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do SWZ;
3) miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach,
ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce;
4) nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień
(CPV):
43300000-6– Maszyny i sprzęt budowlany.
5.4. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43300000 Maszyny i sprzęt budowlany

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ul.
Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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a. zadanie nr 1 – dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki
Opis przedmiotu zamówienia
Koparko-ładowarka
Układ napędowy:
— silnik wysokoprężny o pojemności 3,5 – 4,4 litra spełniający normy EU Stage V,
— moc maksymalna minimum 82 kW wg ISO 14396,
— skrzynia biegów automatyczna z blokadą przekładni hydrokinetycznej, przełączalna pod obciążeniem,
minimum sześć biegów do przodu i trzy do tyłu,
— pełna, 100 % blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu,
— napęd na cztery koła załączany z konsoli w kabinie z możliwością rozłączenia napędu na jednią oś,
— wspomaganie układu kierowniczego,
— przednia i tylna oś skrętna,
— przedni most wahliwy,
— zbiornik paliwa minimum 160 litrów,
— rozmiar kół: przód 28”, tył 28”,
— osłona wału napędowego przedniej osi.
Układ hydrauliczny:
— układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku i parametrach pracy: przepływ
minimum 180 l/min. i ciśnieniu minimum 240 bar.
Kabina:
— kabina operatora zamknięta, wyciszona z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca normy ROPS/
FOPS, fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa, matą podłogową, drzwiami z
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obu stron kabiny z otwieranymi szybami, odchylaną kolumną kierowniczą, wyposażona w wycieraczki szyb oraz
dwa lusterka zewnętrzne, dwie otwierane szyby boczne,
— oświetlenie robocze LED min 4 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu kabiny,
— oświetlenie drogowe (tylne lampy z metalowymi osłonami),
— fabryczny GPS do monitorowania pracy maszyny.
Ramię koparkowe:
— sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dżojstików zintegrowanych z fotelem operatora,
— możliwość zmiany układu sterowania ISO/SAE,
— możliwość przesuwu bocznego ramienia koparkowego,
— blokada transportowa wysięgnika i obrotu,
— zasięg na poziomie gruntu liczony od sworznia obrotu ramienia koparki minimum 7 000 mm,
— maksymalna głębokość kopania minimum 6 200 mm,
— kąt obrotu łyżki minimum 200 stopni,
— szybkozłącze koparkowe mechaniczne,
— łyżka koparkowa o szerokości 600 mm (tolerancja 20 mm),
— łyżka koparkowa o szerokości 300 mm (tolerancja 20 mm),
— łyżka skarpowa o szerokości min 1 600 mm (tolerancja 20 mm).
Ramię ładowarkowe:
— sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dżojstika,
— możliwość sterowania kierunkiem jazdy w dżojstiku,
— układ równoległego podnoszenia,
— funkcja automatycznego powrotu łyżki do kopania,
— układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy,
— maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki minimum 3 500 mm,
— udźwig na maksymalnej wysokości minimum 4 000 kg,
— szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne,
— karetka z widłami do palet jako oddzielny osprzęt,
3

— łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności 1,0 – 1,3 m , otwierana z zębami.
Pozostałe wyposażenie:
— gumowe podkładki stabilizatorów,
— błotniki na wszystkich kołach,
— fabryczny, główny wyłącznik napięcia,
— instalacja do zasilania młota hydraulicznego,
— gaśnica, smarownica, podstawowy zestaw narzędzi,
— system GPS umożliwiający monitoring maszyny.
Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:
— maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2021, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym,
— koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji
jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego
postępowania,
— główne elementy napędowe maszyny, tj. silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe wyprodukowane przez
jednego producenta,
— okres gwarancji 60 miesięcy lub 5 000 mth liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru,
— w okresie gwarancji wykonawca zapewni okresową obsługę serwisową wymaganą przez producenta,
— wykonawca ma obowiązek dostarczenia aktualnego certyfikatu CE, instr...
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od podpisania umowu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
5.2. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji. Realizacja prawa opcji polegać będzie na rozszerzeniu
zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego dla każdego z zadań, poprzez zakup dodatkowo
maksymalnie 1 koparko ładowarki dla zadania nr 1 oraz dodatkowo maksymalnie 1 walca stalowego do robót
ziemnych dla zadania nr 2, spełniających wymagania techniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 6
oraz 7 do SWZ. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest
jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji nie rodzi
po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. Zamówienie objęte opcją wykonawca
będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od zamawiającego, że zamierza z
prawa opcji skorzystać. Termin wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez zamawiającego nie
może być dłuższy niż 120 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia do wykonawcy (dla wszystkich
elementów). Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe
przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą identyczne, jak wskazane w formularzu ofertowym.
Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SWZ. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do dostaw objętych prawem opcji. Zamawiający skorzysta
z prawa opcji jeżeli zakład zwiększy zakres działalności w zakresie infrastruktury drogowej.
6.2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy podstawowej.
Realizacja dostaw objętych prawem opcji na pisemne zamówienie zamawiającego w terminie nie dłuższym niż
120 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia do wykonawcy.
1. W ramach przedmiotu umowy zamawiający, zgodnie z zapisami rozdziału 5 ust. 5 pkt 2 SWZ, uprawniony jest
do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też
nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego;
b) zamówienie objęte opcją wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia
od zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany
niniejszej umowy;
c) termin wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez zamawiającego nie może być dłuższy niż
120 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia do wykonawcy;
d) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują
przy realizacji zamówienia podstawowego odpowiednio dla każdego z zadań (w szczególności, miejsce,
koszty i ryzyko dostawy, termin płatności za maszyny dostarczone w przypadku skorzystania z prawa opcji,
odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi, kar umownych, prawa odstąpienia od umowy). Zamawiający
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zastrzega również, że ceny objęte opcją będą identyczne, jak zadeklarowane w ofercie oraz niezmienne w
całym okresie obowiązywania umowy;
e) przedmiot umowy w zakresie przysługującego zamawiającemu prawa opcji obejmuje dostawę maksymalnie
1 koparko ładowarki o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia odpowiednio dla zadania
nr 1 oraz walca stalowego do robót ziemnych o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia
odpowiednio dla zadania nr 2;
f) cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będzie tożsama z ceną jednostkową w
ramach zamówienia podstawowego;
g) zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43300000 Maszyny i sprzęt budowlany

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ul.
Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1) przedmiotem zamówienia jest:
b. zadanie nr 2 – dostawa fabrycznie nowego walca stalowego do robót ziemnych.
Opis przedmiotu zamówienia
Walec stalowy do robót ziemnych
Podstawowe parametry techniczne:
— masa eksploatacyjna powyżej 12 500 kg,
— szerokość bębna nie mniej niż 2 130 mm,
— statyczny nacisk liniowy nie mniej niż 36 kg/cm,
— amplituda wibracji wysoka/niska nie mniej niż odpowiednio 2 mm / 1 mm.
Układ napędowy:
— silnik wysokoprężny o pojemności 3,5 – 4,4 litra spełniający normy EU Stage V,
— moc maksymalna minimum 90 kW wg ISO 14396,
— hydrostatyczny układ przeniesienia napędu,
— tylny most z przekładnią redukującą uślizg kół,
— tylne koła balastowane cieczą,
— wspomaganie układu kierowniczego,
— skręt maszyny realizowany za pomocą bezobsługowego przegubu.
Kabina:
— kabina operatora zamknięta, wyciszona z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca normy ROPS/
FOPS, fotel operatora amortyzowany z pasem bezpieczeństwa,
— oświetlenie robocze min 2 szt. z przodu i 2 szt. z tyłu kabiny,
— fabryczny GPS do monitorowania pracy maszyny,
— wskaźnik/ miernik zagęszczenia.
Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:
— maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2021,
— maszyna musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji
jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego
postępowania,
— główne elementy napędowe maszyny tj. silnik, mosty napędowe wyprodukowane przez jednego producenta,
— interwały wymiany oleju w układzie wibratora nie częściej niż co 3 000 mth,
— okres gwarancji 60 miesięcy lub 3 000 mth liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru,
— wykonawca ma obowiązek dostarczenia aktualnego certyfikatu CE, instrukcji obsługi w języku polskim na
oferowany walec,
— dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego,
— wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzenia na terenie Polski co powinien
poświadczyć odpowiednim dokumentem,
— wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego
(warsztat naprawczy w promieniu do 120 km) oraz serwisu mobilnego zapewniającego serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłużej niż 72 h od dnia zgłoszenia usterki.
Szkolenie z obsługi walca
Oferent w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi
walca. Szkolenie należy przeprowadzić na terenie zamawiającego podczas uruchomienia maszyny i obejmować
zakres umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od podpisania umowy / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
5.2. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji. Realizacja prawa opcji polegać będzie na rozszerzeniu
zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego dla każdego z zadań, poprzez zakup dodatkowo
maksymalnie 1 koparko-ładowarki dla zadania nr 1 oraz dodatkowo maksymalnie 1 walca stalowego do robót
ziemnych dla zadania nr 2, spełniających wymagania techniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 6
oraz 7 do SWZ. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest
jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji nie rodzi
po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. Zamówienie objęte opcją wykonawca
będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od zamawiającego, że zamierza z
prawa opcji skorzystać. Termin wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez zamawiającego nie
może być dłuższy niż 120 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia do wykonawcy (dla wszystkich
elementów). Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe
przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą identyczne, jak wskazane w formularzu ofertowym.
Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SWZ. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do dostaw objętych prawem opcji. Zamawiający skorzysta
z prawa opcji jeżeli zakład zwiększy zakres działalności w zakresie infrastruktury drogowej.
6.2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy podstawowej.
Realizacja dostaw objętych prawem opcji na pisemne zamówienie zamawiającego w terminie nie dłuższym niż
120 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia do wykonawcy.
1. W ramach przedmiotu umowy zamawiający, zgodnie z zapisami rozdziału 5 ust. 5 pkt 2 SWZ, uprawniony jest
do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też
nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego;
b) zamówienie objęte opcją wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia
od zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany
niniejszej umowy;
c) termin wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez zamawiającego nie może być dłuższy niż
120 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia do wykonawcy;
d) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują
przy realizacji zamówienia podstawowego odpowiednio dla każdego z zadań (w szczególności, miejsce,
koszty i ryzyko dostawy, termin płatności za maszyny dostarczone w przypadku skorzystania z prawa opcji,
odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi, kar umownych, prawa odstąpienia od umowy). Zamawiający
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zastrzega również, że ceny objęte opcją będą identyczne, jak zadeklarowane w ofercie oraz niezmienne w
całym okresie obowiązywania umowy;
e) przedmiot umowy w zakresie przysługującego zamawiającemu prawa opcji obejmuje dostawę maksymalnie
1 koparko ładowarki o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia odpowiednio dla zadania
nr 1 oraz walca stalowego do robót ziemnych o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia
odpowiednio dla zadania nr 2;
f) cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będzie tożsama z ceną jednostkową w
ramach zamówienia podstawowego;
g) zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Polisa na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy i 00/100 zł) oddzielnie dla zadań nr 1
oraz nr 2.
Uwaga: w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca musi posiadać
ubezpieczenie na kwotę o łącznej wartości nie mniejszej niż suma kwoty wskazanej powyżej dla każdego
zadania (części zamówienia) i liczby zadań, na które wykonawca składa ofertę.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy, polegające na dostawie fabrycznie nowej
maszyny budowlanej, oddzielnie dla zadań nr 1 oraz nr 2. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część
zamówienia wykonawca musi wykazać realizację na poziomie nie mniejszym niż iloczyn ilości dostaw skazanej
powyżej i liczby zadań (części zamówienia), na które wykonawca składa ofertę.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
17.1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności – przedłożyć zamawiającemu:
17.1.1. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub
poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez
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notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie
pełnomocnictwo;
17.1.2. dostarczenie zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej
współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy wykonawców, którzy wspólnie uzyskali
zamówienie;
17.1.3. niedopełnienie wskazanych formalności będzie..
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie JEDZ;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
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potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej; (załącznik nr 2);
c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
— art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
— art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego;
e) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego, w szczególności polisy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje
odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.1 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

25/06/2021
S121
https://ted.europa.eu/TED

11 / 12

Dz.U./S S121
25/06/2021
318031-2021-PL

12 / 12

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2021

Mateusz
Grützmacher
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