
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 90–100 KM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122942437

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wierzchosławice 39/3

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-122

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14) 679-73-69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wodociagi@wierzchoslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodociagi.wierzchoslawice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

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 fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 90–100 KM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ca9151f-6601-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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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.wodociagi.wierzchoslawice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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”.2.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.4. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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”, informuję, że: �administratorem Pani/Pana danych osobowych są
Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o., którą reprezentuje Prezes Zarządu, 33-122 Wierzchosławice
39/3, tel. (14) 679-73-69, adres e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl;� kontakt z inspektorem danych
osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl;� Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego o mocy 90-100 KM , w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
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zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności
postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy � Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia. � obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy; � posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych,
które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało
niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych
informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8 a
ust. 2 Ustawy, − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − prawo żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia
danych osobowych � w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

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: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 90-100
KM”. Ciągnik nowy dopuszczony do ruchu posiadający wszystkie dokumenty potrzebne do
rejestracji pojazdu. Minimalna specyfikacja techniczna pojazdu:1) Rok produkcji 20202) Moc 90-
100 KM3) Kolor czerwony4) Kabina 6 –cio słupkowa amortyzowana5) Typ silnika: 3-cylindrowy,
pojemność 3,3 – 4,0 l, turbo intercooler, 4 zawory na cylinder Cammon Rail6) Ciągnik spełnia
normę emisji spalin STAGE IV7) Układ SCR (adblue) lub równoważny8) Napę 4X49) Skrzynia
biegów minimum 16/16 (40 km/h) plus wielofunkcyjna elektroniczna dźwignia rewersu ze zmianą
półbiegów10) Elektrohudrauliczne załączanie napędu osi przedniej11) Elektohydrauliczna
blokada mechanizmu różnicowego12) Programowanie obrotów silnika13) Rura wydechowa przy
bocznym słupku kabiny14) Klimatyzacja plus ogrzewanie kabiny15) Wycieraczka tylnej szyby16)
Regulowana kolumna kierownicy, fotel obracany plus fotel pasażera z pasem
bezpieczeństwa17) Analogowa-cyfrowa deska rozdzielcza (licznik m/h plus zużycie paliwa)18)
Ogumienie przód: 340/85 R2819) Ogumienie tył: 420/85 R3820) Błotniki przednie skrętne21)
Zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo 22) Zaczep dolny do przyczep
jednoosiowych (dolna belka).23) Zaczep dolny PITON do przyczep jednoosiowych (bolec)24)
EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny25) Wydajność
hydrauliki zewnętrznej minimum 55 l/min26) Końcówki hakowe TUZ kat. II27) Udźwig
podnośnika minimum 4000 kg28) Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach29)
Tylny wałek WOM- minimum dwa zakresy prędkości 540/540 ECO obr./min.30) Dwie pary wyjść
hydraulicznych31) Oświetlenie na słupkach kabiny (1 para)32) Instalacja pneumatyczna
dwuobwodowa33) Światło ostrzegawcze „kogut”34) Radio MP3 z bluetooth35) Wyposażenie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00005155 z dnia 2021-02-03

2021-02-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



dodatkowe: skrzynka narzędziowa wyposażona w niezbędne klucze, apteczka, trójkąt
ostrzegawczy, gaśnica36) Przedni podnośnik TUZ udźwig minimum 2100 kg37) Pług do
odśnieżania: szerokość robocza minimum 2,4 metra, cztery tryby pracy (prawa- lewa strona „>” i
„

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty na zadania według następującego
kryterium: Waga kryterium:a) cena oferty brutto - 60 %b) reakcja serwisu - 10 %c) termin wykonania
zamówienia - 30 %Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów
oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę
danej oferty.

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Reakcja serwisu

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00005155 z dnia 2021-02-03

2021-02-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.

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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez stronę https://miniportal.uzp.gov.pl/ na skrytkę e-
PUAP:/wodociagi/domyslna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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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”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o., którą reprezentuje Prezes Zarządu, 33-122 Wierzchosławice 39/3, tel. (14) 679-73-69, adres e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl;	kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl;	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 90-100 KM , w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy 	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 	posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8 a ust. 2 Ustawy, − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych 	w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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