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Polska-Bystry: Pojazdy samowyładowcze

2023/S 015-038860

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8451981926
Adres pocztowy: Giżycko
Miejscowość: BYSTRY 1H
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Czerwińska
E-mail: przetargi@gzkbystry.pl
Tel.: +48 874299480
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.gzkbystry.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i
bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

„DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO UŻYWANYCH POJAZDÓW TYPU CIĄGNIK I SAMOCHÓD
CIĘŻAROWY”
Numer referencyjny: GZK/ZP/1/2023

II.1.2) Główny kod CPV
34142300 Pojazdy samowyładowcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch używanych pojazdów typu
ciągnik i samochód ciężarowy.
Samochód ciężarowy 3-osiowy samowyładowczy (typu wywrotka) oraz zabudowa nie powinny być wyprodukowane wcześniej
niż 31 grudnia 2007 roku.
Ciągnik o mocy do 200 KM oraz zabudowa nie powinny być wyprodukowane wcześniej niż 31 grudnia 2012 roku.
Okres gwarancji na dostarczone pojazdy wynosi:
Część nr 1 – samochód ciężarowy z HDS (typu wywrotka) – 1 000 km pracy pojazdu,
Część nr 2 – ciągnik rolniczy o mocy do 200 KM - 50 mth pracy pojazdu.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.:
Część nr 1 – samochód ciężarowy 3-osiowy samowyładowczy z HDS (typu wywrotka) nr 1: Jeden używany pojazdu
specjalistyczny typu „wywrotka”, przeznaczony do transportu materiałów.
Część nr 2 – ciągnik rolniczy o mocy do 200 KM nr 2: Jeden używany pojazdu specjalistyczny typu „ciągnik”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Część nr 1 – samochód ciężarowy 3-osiowy samowyładowczy z HDS (typu wywrotka) nr 1: Jeden używany pojazdu
specjalistyczny typu „wywrotka”, przeznaczony do transportu materiałów.
Część nr: 1
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34142300 Pojazdy samowyładowcze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki

II.2.4) Opis zamówienia:
Samochód ciężarowy 3-osiowy samowyładowczy (typu wywrotka) oraz zabudowa nie powinny być wyprodukowane wcześniej
niż 31 grudnia 2007 roku.
Okres gwarancji na dostarczone pojazdy wynosi:
Część nr 1 – samochód ciężarowy z HDS (typu wywrotka) – 1 000 km pracy pojazdu,
. Warunki leasingu (dla każdej części z osobna):
2.1. okres leasingu: nie dłuższy niż 48 miesięcy (4 lata) w kolejnych 47 (słownie: czterdziestu siedmiu) równych ratach
leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego w dacie odbioru sprzętu;
Harmonogram opłat leasingowych zawierać będzie wyszczególnienie wysokości każdej raty wraz z rozbiciem jej na część
kapitałową i odsetkową oraz szczegółowe terminy i zasady płatności. W umowie nie będzie zapisów zobowiązujących
Zamawiającego do ponoszenia innych dodatkowych opłat: w tym m.in. opłat manipulacyjnych, administracyjnych, kaucji
zabezpieczających, opłat przedwstępnych i innych, szkolenia, etc., za usługi dodatkowe (w szczególności aneksy do umowy,
duplikaty faktur VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu innych kosztów, niż określone w niniejszej SWZ i umowie,
poniesionych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy.
2.2.Raty leasingowe:
- 47 równych rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze;
- Część odsetkowa raty leasingowej oparta na zmiennym oprocentowaniu - wskaźniku WIBOR1M.
Oprocentowanie może się zmieniać tylko w związku ze stopą procentową WIBOR 1M.
- Płatność raty leasingowej będzie regulowana przez Zamawiającego każdorazowo na podstawie
otrzymanej przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura musi zawierać informację o
wysokości raty leasingowej w podziale na część kapitałową i odsetkową.
2.3. wpłata wstępna: 10% wartości przedmiotu zamówienia netto, płatna jednorazowo odpowiednio w ciągu 14, 21, 28 dni od
daty podpisania umowy leasingowej; Podstawę do uiszczenia opłaty wstępnej stanowi podpisany przez obie Strony protokół
odbioru przedmiotu zamówienia oraz faktura Wykonawcy.
2.4. opcja wykupu – ostatnia rata (48 rata) stanowi wykup na własność pojazdu pod warunkiem spłacenia wszelkich należności
wynikających z umowy leasingu;
2.5. nie dopuszcza się ustanowienia zabezpieczeń umowy leasingu (np. weksel).
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 1 – samochód ciężarowy 3-osiowy samowyładowczy z HDS (typu wywrotka) nr 1: Jeden używany pojazdu
specjalistyczny typu „wywrotka”, przeznaczony do transportu materiałów.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34142300 Pojazdy samowyładowcze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki

II.2.4) Opis zamówienia:
Samochód ciężarowy 3-osiowy samowyładowczy (typu wywrotka) oraz zabudowa nie powinny być wyprodukowane wcześniej
niż 31 grudnia 2007 roku.
Okres gwarancji na dostarczone pojazdy wynosi:
Część nr 1 – samochód ciężarowy z HDS (typu wywrotka) – 1 000 km pracy pojazdu,
. Warunki leasingu (dla każdej części z osobna):
2.1. okres leasingu: nie dłuższy niż 48 miesięcy (4 lata) w kolejnych 47 (słownie: czterdziestu siedmiu) równych ratach
leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego w dacie odbioru sprzętu;
Harmonogram opłat leasingowych zawierać będzie wyszczególnienie wysokości każdej raty wraz z rozbiciem jej na część
kapitałową i odsetkową oraz szczegółowe terminy i zasady płatności. W umowie nie będzie zapisów zobowiązujących
Zamawiającego do ponoszenia innych dodatkowych opłat: w tym m.in. opłat manipulacyjnych, administracyjnych, kaucji
zabezpieczających, opłat przedwstępnych i innych, szkolenia, etc., za usługi dodatkowe (w szczególności aneksy do umowy,
duplikaty faktur VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu innych kosztów, niż określone w niniejszej SWZ i umowie,
poniesionych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy.
2.2.Raty leasingowe:
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- 47 równych rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze;
- Część odsetkowa raty leasingowej oparta na zmiennym oprocentowaniu - wskaźniku WIBOR1M.
Oprocentowanie może się zmieniać tylko w związku ze stopą procentową WIBOR 1M.
- Płatność raty leasingowej będzie regulowana przez Zamawiającego każdorazowo na podstawie
otrzymanej przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura musi zawierać informację o
wysokości raty leasingowej w podziale na część kapitałową i odsetkową.
2.3. wpłata wstępna: 10% wartości przedmiotu zamówienia netto, płatna jednorazowo odpowiednio w ciągu 14, 21, 28 dni od
daty podpisania umowy leasingowej; Podstawę do uiszczenia opłaty wstępnej stanowi podpisany przez obie Strony protokół
odbioru przedmiotu zamówienia oraz faktura Wykonawcy.
2.4. opcja wykupu – ostatnia rata (48 rata) stanowi wykup na własność pojazdu pod warunkiem spłacenia wszelkich należności
wynikających z umowy leasingu;
2.5. nie dopuszcza się ustanowienia zabezpieczeń umowy leasingu (np. weksel).
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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

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 ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale VIII i IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający powinien wykazać się przynajmniej jedną dostawą sprzętu specjalistycznego typu ( ciągnik, samochód ciężarowy
typu wywrotka) o wartości brutto 250 000,00 zł. Wykaz dostawy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku opisanego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiada przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający powinien wykazać się przynajmniej jedną dostawą sprzętu specjalistycznego typu ( ciągnik, samochód ciężarowy
typu wywrotka) o wartości brutto 250 000,00 zł. Wykaz dostawy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku opisanego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia



Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. O miejscu i
terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę telefonicznie bądź mailem.

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: 22/02/2023
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

Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2023
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 22/02/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2023
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