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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550325-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Pojazdy do transportu odpadów
2021/S 211-550325

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "EKO-REGION" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eko-region.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
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
Inny rodzaj: Spółka z o. o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa hakowca CNG/ 2021

II.1.2) Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

29/10/2021 S211
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:zamowieniapubliczne@eko-region.pl
http://www.eko-region.pl/
www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region


Dz.U./S S211
29/10/2021
550325-2021-PL

2 / 5

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, na 
podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4x2, zasilanym CNG, wyposażonych w zabudowę – urządzenie 
hakowe, rok produkcji 2021.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ oraz w umowie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca zobowiąże się dostarczyć przedmiot zamówienia – na teren zakładu Zamawiającego tj. w 
Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, na 
podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4x2, zasilanym CNG, wyposażonych w zabudowę – urządzenie 
hakowe, rok produkcji 2021.
2.Gwarancja
Podwozie:
• Minimum 24 miesięcy;
• Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.
Zabudowa:
• Minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów.
• Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.
Pojazd musi posiadać:
• Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku 
polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP).
• Instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej.
• Katalog części zamiennych (na nośniku CD lub pendrive).
3. Pozostałe wymagania
Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
• Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.
• Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim.
• Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu, zabudowy i wyposażenia 
dodatkowego ( po 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD w formacie PDF)
• Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. certyfikat CE dla zabudowy, karta 
pojazdu).
• Księgę rewizyjną UDT – aktualne badanie UDT zezwalające na użytkowanie zabudowy,
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
• Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi – szkolenie zostanie udokumentowane podpisanym 
protokołem.
4. Warunki płatności.
Z czynności odbioru spisany zostanie bezusterkowy protokół zdawczo odbiorcy będący podstawą do 
wystawienia faktury. Szczegółowy opis warunków płatności został zawarty w § 7 umowy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ oraz w umowie.

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: 30
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, co najmniej:
• dwóch dostaw pojazdów ciężarowych o podobnych parametrach a każda o wartości nie mniejszej niż 400 
000,00 zł netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (dołączyć referencje)- załącznik nr 10 do SWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
platforma zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  10 000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% ceny całkowitej.
3.Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zastosuje tzw. „procedurę 
odwróconej kolejności oceny ofert”, tj. możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie 
dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca, 
nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
(JEDZ). Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określa Rozdział VIII pkt. 2 SWZ.
4.Opis przedmiotu zamówienia (przedmiotowy środek dowodowy ) fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, 
umożliwiający porównanie parametrów oferty z zapisami SWZ i załączników - załącznik nr 2 do SWZ i umowy.
Uwaga:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiotowy środek dowodowy. Zamawiający dopuszcza możliwość 
uzupełnienia przedmiotowego dokumentu (zgodnie z art. 107 ustawy Pzp.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2021
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