Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036986/01 z dnia 2021-04-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu
Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
1.5.2.) Miejscowość: Puławy
1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.5.7.) Numer telefonu: 81 473 14 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.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: Inna działalność

Badania i rozwój
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 nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu
Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0df9a3e4-a266-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036986/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-21 08:48
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.ins.lukasiewcz.gov.pl/BIP
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: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP), usług miniPortalu oraz Regulaminie korzystania z systemu miniPortal. Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
na ePUAP, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” Maksymalny rozmiar każdego z plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym INS/TG5/2021. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP
Wykonawcy wskazanej w ofercie. Dane postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich
postepowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki „Postępowania” Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, która nie dotyczy
składania ofert, dotycząca w szczególności składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty
składane są jako załączniki 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
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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”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych; dane adresowe:
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy. 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych,
z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email:
iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia
realizacji celu określonego w pkt 20.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy
korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.6. 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. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INS/TG-5/2021
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: 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 nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne
Goczałków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ –
formularz techniczny. Miejsce dostawy – Gospodarstwo Doświadczalne w Goczałkowie Górnym,
Goczałków Górny 8, 58-152 Goczałków
4.2.6.) Główny kod CPV: 16710000-5 - Ciągniki rolnicze pedałowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 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: Najniższa cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wg załącznika nr 3 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikacja techniczna oferowanego ciągnika potwierdzająca spełnianie parametrów
określonych w załączniku nr 2 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja techniczna oferowanego ciągnika potwierdzająca spełnianie parametrów
określonych w załączniku nr 2 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ) - w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.2. Formularz techniczny (wg załącznika nr 2 SWZ).3. Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania (wg załącznika nr 3 do SWZ)4. Podmiotowe środki
dowodowe i inne dokumenty o których mowa w pkt 9.1.2. SWZ5. Przedmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt 12.1.1. do SWZ6. Odpis lub informacja z krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania. 7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
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reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.8. Pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie
do ich reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć
tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium
wnosi się w PLN 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2.
gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank
RAIFFEISEN. nr konta 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, tytułem „Wadium: Dostawa nowego
ciągnika rolniczego na potrzeby Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez
Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków nr INS/TD – 5/2021”. Za termin
wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.5. W przypadku
wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wadium winno być wniesione w oryginale
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy
dokumentu. 5.1. Sposób sporządzenia dokumentu wadium musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. 5.2. Dokument wadium składany jest przez Wykonawcę
za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załącznik. 5.3. Dokument wadium należy
przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.5.4. Za termin wniesienia
wadium przyjmuje się termin jego przekazania na ePUAP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego
z wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wymagane w pkt. 9.1.1.1. SWZ
oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.2. SWZ (o ile zachodzi taka
okoliczność) składa każdy z 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
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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:

Załącznikiem nr 5 do SWZ jest wzór umowy zawierający projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i
udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-31
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