Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090758/01 z dnia 2021-06-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup maszyn do pielęgnacji murawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Stadion w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240839828
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 41-800
1.5.2.) Miejscowość: Zabrze
1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 4386300
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@arena-zabrze.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arena-zabrze.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

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:

Zakup maszyn do pielęgnacji murawy.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc5ac92d-d353-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090758/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22 14:52
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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: 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.arena-zabrze.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: www.arena-zabrze.pl/zamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczna przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniportalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postepowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty)odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP uraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@arena-zabrze.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki;
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
przetargi@arena-zabrze.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
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rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
10. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
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
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SZ/2/2021
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

Do zadań Wykonawcy należy dostarczenie sprzętu do pielęgnacji murawy wg poniższej
specyfikacji:
1. Ciągnik kompaktowy do pracy na murawie boiska – 1 szt
2. Ładowacz czołowy z łyżką i zębami do palet – 1 szt
3. Aerator wgłębny z napędem od WOM – 1 szt
4. Urządzenie do usuwania warstwy filcu – 1 szt
5. Kosiarka wrzecionowa z napędem prowadzona – 1 szt
6. Kosiarka spalinowa samojezdna – traktorek kosiarkowy – 1 szt
7. Kosiarka prowadzona z napędem i aluminiową rolką ugniatającą – 2 szt
Zadanie jest współfinansowane przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2019.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
4.2.6.) Główny kod CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
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16150000-1 - Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych
16700000-2 - Ciągniki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-23
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: Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:
cena 100%
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: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. warunek posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie
stawia w tym zakresie żadnych warunków.
2. warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie
żadnych warunków
3. warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych, przy
czym przynajmniej jedna dostawa opiewała na wartość minimum 400.000,00 zł brutto.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 i nr 4 do SWZ;
4. warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia.
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:
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referencje
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 112 upzp – Załącznik nr 6 do SWZ;
2. wykaz dostaw 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 lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy. Z wykazu ma wynikać spełnianie warunku określonego w pkt 16 ppkt 3 – Załącznik nr 7 do
SWZ;
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 8 do SWZ i Załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumentacja techniczna producenta, potwierdzająca zgodność zamówionych maszyn do
pielęgnacji murawy oraz wypełniony Załącznik nr 9 dla każdej
z oferowanych maszyn zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo do złożenia oferty.
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. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest
zobowiązany do wniesienia wadium w terminie do 29.06.2021r. do godz. 10:00.
2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a. w pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. w 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 Przedsiębior¬czości (Dz.U. 2019
poz. 310, 836, i 1572).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
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
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków
dokonania takiej zmiany:a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy w sytuacji
wystąpienia sukcesji generalnej z mocy prawa i w takim wypadku może dojść do zmiany
podmiotowej po stronie Wykonawcy,b. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest
niemożliwe z uwagi na:i. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub
których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub
przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osoby trzecie,ii. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od
Zamawiającego, w tym takie których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był
w stanie uniknąć lub przewidzieć;iii. konieczność uzyskanie dodatkowych opinii lub
uzgodnień,iv. decyzję współfinansującego, mającą wpływ na wydłużenie terminu2. Zmiana
postanowień umowy może nastąpić, gdy: a. Zamawiający przedłoży pisemne propozycje zmian
spełniających przynajmniej jedną z okoliczności wymienionych w ust.1,b. Wykonawca na piśmie
zaproponuje zmiany przez złożenie propozycji, które spełniają okoliczności wymienione w
ust.1,3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy nie powodują zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy. 4. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że w treści umowy wyraźnie wskazano, iż
dana czynność nie wymaga formy aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal; ePUAP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28
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