
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360482075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 19

1.5.2.) Miejscowość: Chodecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-860

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgkchodecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgkchodecz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Gminna Spółka Komunalna

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:

Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a8454b2-0cae-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169962/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 14:54
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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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”

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
http://bip.zgkchodecz.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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
rozdziałem VIII

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: 
 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania
postępowania czy realizacji umowy na: „Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem.” w
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób
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zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz. Tel.54-284-80-36

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

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

1) Modernizację istniejącego budynku socjalno-biurowego z wiatą w następującym zakresie: 
 roboty rozbiórkowe (rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pokrycia z papy;
czyszczenie i uzupełnienie dachu betonowego; wykucie ościeżnic drzwi i okna; rozebranie
pokrycia dachowego z płyty warstwowej);
 termomodernizację dachu budynku i wiaty (pokrycie dachu płytami warstwowymi, montaż
kominków wentylacyjnych, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych);
 montaż instalacji odgromowej;
 termomodernizację ścian – roboty elewacyjne budynku i wiaty (m.in. ocieplenie ścian płytami
styropianowymi gr. 15 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego, malowanie elewacji farba silikonową, malowanie farbą olejną konstrukcji wiat);
 roboty remontowe wewnętrzne budynku socjalno-biurowego: wykonanie gładzi gipsowych na
ścianach i sufitach budynku, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, montaż nowych
drzwi zewnętrznych aluminiowych, montaż okna z wysoko-udarowego PCW, wykonanie okładzin
z płytek na posadzkach, montaż parapetów wewnętrznych, demontaż instalacji elektrycznej
wewnętrznej, montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej;
2) Utwardzenie terenu PSZOK o powierzchni 2766 m2 – nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych na podbudowie z kruszywa naturalnego i warstwie odsączającej z piasku;
3) Odwodnienie terenu PSZOK: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe (kanały z
rur PVC, zbiornik PVC bezodpływowy na deszczówkę o poj. 5 000 l, studnie rewizyjne,
studzienki kanalizacyjne);
4) Budowę wiaty i 7 kontenerów na odpady (każdy o wymiarach 6,0 x 8,0 m): przygotowanie
terenu; roboty ziemne; wykonanie fundamentów wraz z montażem zbrojenia konstrukcji,
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów; montaż konstrukcji stalowej wiaty
zabezpieczonej antykorozyjnie; wykonanie obudowy ścian i dachu wiaty z płyt warstwowych
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montowanych metodą tradycyjną; montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
5) Montaż ogrodzenia terenu PSZOK: demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie cokołów
betonowych, wykonanie ogrodzenia z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych, montaż wrót z
furtkami z siatki w ramach stalowych z pasem dolnym z blachy;
6) czytelne oznaczenie PSZOK w jednolitej estetyce oraz montaż drogowskazów prowadzących
do PSZOK; 
7) Zakup i montaż wyposażenia PSZOK obejmującego:
 Lampy oświetleniowe z zasilaniem solarnym – 3 szt.;
 Kontenery gospodarcze ocieplane, z płyt warstwowych o wym. 3,0 x 6,0 m – 2 szt.;
 Tablice edukacyjne – 1 kpl.;
 System monitoringu zgodny z rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w
sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
Obejmujący swoim zasięgiem całe miejsce magazynowania odpadów.
 Belownica do prasowania odpadów kartonowych i plastikowych – 1 kpl.;
 Kontenery otwarte KP-7 – 5 kpl.;
 Kontenery zamknięte KP-7 – 2 kpl.;
 Pojemniki na odpady o poj. 1100 l – 7 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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: Okres gwarancji i rękojma

4.3.6.) Waga: 40

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

1) Ciągnik siodłowy: nie starszy niż 2009r.
 Preferowane wyposażenie : ABS, EBS, ASR
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 Hamulce: tarczowe z EBS i ESP, wspomaganie przy ruszaniu pod górę, automatyczne
zwalnianie hamulca postojowego, automatyczny hamulec postojowy naczepy
 Napęd: Paliwo – olej napędowy bezsiarkowy, Moc silnika ≥380 KM, Norma emisji – min. EURO
5
 Skrzynia biegów: 12-biegowa, manualna/automatyczna
 CIĄGNIK SIODŁOWY MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SPRAWNY TECHNICZNIE , DOPUSZCZONY
DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ADNOTACJI
URZĘDOWYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
 Wyposażony w tachograf cyfrowy na kartę
 Ogumienie w stanie dobrym lub bardzo dobrym
 Stan techniczny nie budzący zastrzeżeń
2) naczepa: typu wywrotka 
- zabudowa metalowa bądź aluminiowa
- przykrywana plandeką, zwijaną
- rok produkcji min 2005
- sprawna technicznie 
- DOPUSZCZONY DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE
STOSOWNYCH ADNOTACJI URZĘDOWYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
Dopuszczalna masa całkowita zestawu ( ciągnik plus naczepa ) 36 t.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34133000-8 - Pojazdy ciężarowe z przyczepą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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: Okres gwarancji i rękojma

4.3.6.) Waga: 40

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 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3 obejmuje dostawę bramowca z przyczepą do przewozu o minimalnych parametrach:
Bramowiec:
1) typ pojazdu: samochód ciężarowy
2) Rok produkcji: nie starszy niż 2009
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3) Przebieg: nie większy niż 300 tys.
4) Liczba osi pojazdu: 2
5) Napęd: 4x2
6) Zawieszenie: przód – resory; tył – pneumatyczne 
7) Hamulce tarczowe przód i tył,
8) Typ zabudowy: Zabudowa nie starsza niż 2009 rok,
9) Zabudowa montowana fabrycznie,
10) Ładowność samochodu: nie więcej niż 11 000kg,
11) Sterowanie zabudową za pomocą urządzenia radiowego, bezprzewodowego, oświetlenia
zabudowy. 
12) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC): nie więcej niż 18 000 kg 
13) Norma emisji spalin min EURO 5
14) Moc silnika: nie mniej niż 380 KM i więcej
15) Skrzynia biegów: automatyczna/manualna
16) Niezbędne wyposażenie pojazdu:
 Zaczep przyczepy
 Szybkozłącze pneumatyczne 
17) Stan techniczny:
 Pojazd sprawny technicznie
 Silnik i skrzynia biegów bez wycieków
 Blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry
 Stan ogumienia – w dopuszczalnym stopniu w stanie db lub bdb

przyczepa bramowa hakowa pod kontener KP7 : hydrauliczne sterowanie mechanizmami
,hamulec postojowy, hak z zapadką regulowany w 3 położeniach dostosowany do kontenerów
wykonanych wg DIN 30722 (w tym KP 7), mechaniczna blokada ram hydrauliczna stopa
podporowa, zaczep dyszla obrotowy fi 40, ogumienie w stanie db lub bdb, minimalna masa
kontenera wciąganego z ładunkiem 4500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 34133000-8 - Pojazdy ciężarowe z przyczepą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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: Okres gwarancji i rękojma
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4.3.6.) Waga: 40

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4).
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

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: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to 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:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamienienia
publicznego stanowiących załącznik nr 2 do SWZ

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-20
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