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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405122-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ratowice: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
2018/S 179-405122
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.
Wrocławska 111
Ratowice
55-003
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Dziedzic
Tel.: +48 713014083
E-mail: biuro@zgkczernica.pl
Faks: +48 713180173
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkczernica.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zgkczernica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi wodociągowo-kanalizacyjne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody w formie
leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Numer referencyjny: DKA.260.9.5.2018.DD

II.1.2)

Główny kod CPV
34144000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody w formie
leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Wymagany termin dostawy kompletnego przedmiotu leasingu - do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia
kanalizacji z odzyskiem wody na podstawie umowy leasingu operacyjnego z możliwością wykupu.
2. Wymagania dotyczące leasingu:
a. umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 60 miesięcy - okres spłaty rat leasingowych,
b. oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy,
c. raty leasingowe: w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59
miesięcznych równych rat leasingowych, począwszy od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego
przedmiotu leasingu,
d. raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy
leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania
przedmiotu leasingu,
e. opłata inicjalna / wstępna wynosić będzie 15 % - wartości brutto przedmiotu leasingu,
f. opłata końcowa wynosić będzie 1 % wartości brutto przedmiotu leasingu,
g. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji wykupu przedmiotu leasingu za opłatę końcową z
określoną w umowie ceną,
h. Wykonawca prowadzić będzie amortyzację przedmiotu leasingu,
i. waluta leasingu będzie złoty polski (PLN),
j. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wyboru ubezpieczyciela bez dodatkowych opłat oraz możliwość
pokrycia kosztów ubezpieczenia podmiotu leasingu przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat,
k. pozostałe warunki leasingu uregulowane zostaną przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz
postanowienia Kodeksu cywilnego,
l. koszt podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,
ł. nie dopuszcza się obciążania Zamawiającego innymi opłatami niż: opłata inicjalna (wstępna), opłata
końcowa (za wykup) i raty leasingowe. W szczególności nie przewiduje się dodatkowych kosztów po stronie
Zamawiającego w postaci: opłat manipulacyjnych, kaucji zabezpieczających, opłat za zmianę umowy, za
wyrażenie zgody na zmianę ubezpieczyciela, itd.
3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zawarte są w SIWZ.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem dostawy 3 szt. samochodów
specjalnych do czyszczenia kanalizacji o wartości minimum 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset
tysięcy złotych) brutto każdy, 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.
Opisu sposobu dokonywania oceny powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu dostaw, 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 dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności
referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów, winien on złożyć oświadczenie w tym zakresie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Informacje zawarte w SIWZ
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Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2018
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.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111 – pok. 1.01 na pierwszym piętrze.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy złotych 00/100).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4, pkt. 8 ustawy
Pzp).
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
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a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także osoba, której dany
dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zasady zawarte w
treści SIWZ w pkt VI.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224787700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018
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