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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213782-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
2022/S 079-213782

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Jaskrowska 14/20
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Walenta
E-mail: inwestycje@pwik.czest.pl 
Tel.:  +48 343773221
Faks:  +48 343773225
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.czest.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą 
hydrodynamiczną
Numer referencyjny: TI.261.06.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Leasing operacyjny z opcją wykupu na okres 48 miesięcy fabrycznie nowego pojazdu specjalnego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia określono w SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 510 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia 
kanalizacji metodą hydrodynamiczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ. 
Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu leasingu do siedziby Zamawiającego do dnia 31.12.2022.oraz 
szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 510 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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

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:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale IV Tomu I SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 90 000,00 PLN (słownie: 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia na warunkach opisanych w art. 58 ustawy Pzp.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Tom II 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: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 28/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Na profilu Zamawiającego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie nastąpi za pomocą platformy zakupowej.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy Pzp

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2022
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