
Sulęcin, dnia 01.04.2022 r.

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej progów unijnych

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 3,

69-200 Sulęcin

ogłasza wszczęcie postępowania, którego przedmiotem jest

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego specjalistycznego
samochodu typu śmieciarkado odbiorui transportu odpadów komunalnych”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego

specjalistycznego samochodu typu śmieciarka do zbierania i transportu odpadów komunalnych.

2. Wymagania dotyczące leasingu:

> Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 36 miesięcy — okres spłaty rat

leasingowych,
> Oprocentowanie w okresie leasingu zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów

1-miesięcznych (IM); wartość rat leasingowych ustalonych w PLN będzie zmienna i raty

będą ulegały zmianie wraz ze zmianą stopy bazowej WIBOR IM z okresu nie

wcześniejszego niż 14 przed datą wystawienia faktury VAT lub średnim z miesiąca

poprzedzającego wystawienie faktury VAT,

> Raty leasingowe: 35 rat leasingowych,
> Opłata inicjalna/ wstępna: 10% - wartości netto przedmiotu leasingu,

> Nie przewidujesię wystąpienia innych dodatkowych kosztów,

> Wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową 1% - wartości netto/ ostatnią ratę

leasingową/ wartość resztową,
> Waluta leasingu -PLN,
> Ubezpieczenie pojazdu i podatek od środkówtransportu, Zamawiający zapłaci na podstawie

refaktury wystawionej przez Wykonawcę,

> Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy

oraz postanowienia Kodeksu cywilnego.

3. Okres gwarancji:

> minimum 24 miesiące na podwozie — średnioroczny przebieg około 30 tys. km,

> minimum 24 miesiące na urządzenia zabudowy.

> Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy do 48 godzin, czas napraw

usterekdo5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.



> W przypadku przekroczenia terminu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić samochód

zastępczy o równoważnych parametrach.

Wykonawca zapewni autoryzowaną stację obsługi w odległości do 100 km od siedziby

Zamawiającego.

Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego i związane z tym koszty ponosi

Wykonawca.

"Wykonawca wskaże w formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ podwykonawców.

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
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Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcąi podania firm podwykonawców. W przypadku realizacji

zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację zamieścić w formularzu

ofertowym.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia.

Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawców. Jeżeli zmiana

lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał

się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania (parametry) techniczne jakim musi odpowiadać oferowany pojazd zostały

określone w SWZ.Pojazd musi spełniać wszystkie podane w SWZ wymagania określone przez

Zamawiającego.

Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze—strony—internetowej

miniportal.uzp.gov.pl

Oferty należy składać elektronicznie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

je 12:00.Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2022 r. o go

Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 05.05.2022 r. o godz. 12:30 w obecności

przedstawicieli oferentów, którzyzechcą przybyć na sesję otwarcia ofert.

Wymagany termin realizacji zamówienia - maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą: 60 dni- bieg rozpocznie się w dniu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty:

> cena-95
> termin realizacji -5
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodniez art. 108 ust. 1 oraz

art. 109 ust. 1 Pzp:



> nie podlegają wykluczeniu;

> spełniają warunki udziału w postępowaniu,oile zostały one określone przez zamawiającego

wogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania,

23. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

do wykluczenia Wykonawca dołącza do oferty:

> oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz

nie podleganiu wykluczeniu (JEDZ)- załącznik nr 3 do SWZ;

> specyfikacje techniczną — załącznik nr 2 do SWZ.

24. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

> kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów;

> sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

> zdolności technicznej i zawodowej.

25, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacji dotyczących:

> kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

> firm oraz adresów Wykonawców, którzyzłożyli oferty w terminie;

> ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach

- przekazuje Zamawiającemu na adres e-mail oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej — załącznik nr 7

26. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów (£ wyłączeniem oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

27. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawców

następujących dokumentów:

28. informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie określonym w art. 108 ustawy Pzp

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru, Albo

w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy albo administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym

wam. 108 ustawy Pzp. Informacja lub dokument, o których mowa powyżej powinny być

wystawione nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

29. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia.



Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że

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 wcałości

wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości — wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest

udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia.

30. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Małgorzata Żelechowska - Referent do spraw obsługi klienta, tel. (95) 755 54 13

— w zakresie procedury przetargowej,

Paulina Patelska — Kierownika Działu Obsługi Klienta i Eksploatacji, tel. (95) 755 54 19

— w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01.04.2022 r.

pod nr 2022/S 065-168800

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Prezes Zarządu

e, Me
męrińż. Dariusz Kjćpura



Zakład Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 2236, usługi tel. 95 755 2811

NIP 927-17-24-200 GON 21102463;
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NumerKRS: 0000111094, Kapitał zakładowy 196.200,00 zł

Sulęcin, dnia 14.04.2022r

Numer ogłoszenia: 2022/S 065-168800

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu

typu Śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych"

Dzi ując na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku — Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji
Warunków Zamówienia sporządzonej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza mechanizm prasujący liniowo płytowy oparty na elementach

ślizgowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu prasującego liniowo płytowego opartegona
elementach ślizgowych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny, 6cylindrowy o pojemności min7,6 I?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza silnika wysokoprężnego, 6 cylindrowego opojemności mniejszej
niż podane w SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez dodatkowego hamulca dekompresyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdubez dodatkowego hamulea dekompresyjnego.

Ziikk



Zakład Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chrobrego3, 69-200 Sulęcin
tel./fax 95755 2236, usługi tel. 95 755 2811, e-mail: zuk.sulecinG'o2.pl

2: 00 ON 211 2
Sąd Rejonowyw Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000111094, Kapitał zakładowy 196.200,00 zł

Pytanie

nr
4

CzyZamawiający dopuszcza światła dzienne halogenowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza światła dzienne halogenowe.

Pytanie nr 5

CzyZamawiający dopuszcza zderzak 3 częściowy z narożnikami stalowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zderzak 3 częściowy z narożnikami stalowymi.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zbiomik paliwa min. 215 I, zamykany korkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zbiomnikapaliwa mniejszegoniż podany w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

Prezes Zarządu

mgr inż. Darfisz Kiepura



Zakład Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chrobrego3, 69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 2236, usługi tel. 95 755 2811, e-mail: zuk.sulecinQo2.jpl

NI RE
Sad Rejonowy w Zielonej GórzeVIIT Wydział Gospodarczy Krajowego Re

Numer KRS: 0000111094, Kapitał zakładowy 196.200,00 zł

Sulęcin, dnia 27.04.2022r.

Numer ogłoszenia: 2022/S 065-168800

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu

typu Śmieciarkado odbioru i transportu odpadów komunalnych"

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawyz dnia 11 września 2019 roku — Prawo zamówień

publicznych (Dz. U.z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji

Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 1

Pytanie do $ 4 ust. 6, Załącznik nr 6 do SWZ

"Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia poprzez zastąpienie słowa „zwłoka” wyrazem

„opóźnienie”.

Ustawodawca nie przewiduje instytucji odsetek za zwłokę. Prawo polskie zna jedynie ustawowe

odsetki za opóźnienie, przewidziane art. 481 $ 1.: Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem

świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać

odsetekzaczasopóźnienia, chociażby nie

poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik

odpowiedzialności nie ponosi.

Odpowiedź:

Zleceniodawca dokona w projekcie umowy modyfikacji słowa „zwłoka” wyrazem

„opóźnienie”.

Pytanie nr 2

Pytanie do $ 7 ust. 4, Załącznik nr6 do SWZ

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy termin 48 godzin reakcji jest liczony w dni robocze.



Wskazanie, iż okres 48h dotyczy dni robocze pozwoli na rozpoznanie przez serwis niezbędnego

zakresu i rodzaju działań, a następnie przystąpienie do usuwania awarii.

Na rynku zamówień często ustalanymi terminami reakcji serwisowej są właśnie godziny liczone

wódni robocze.

Nadto wskazać należy, iż termin 48h godzin na reakcję wady bez względu na to czy mato
nastąpić w dni robocze czy dni wolne od pracynie uwzględnia regulacji przepisów prawa pracy

oraz. nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających

rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń

oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040 ze zm.)

Jeśli termin 48 godzin przypada na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązują

zakazy lub ograniczenia poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie

będzie mógł transportować przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Termin reakcji 48 godzin liczony jest wyłącznie w dni robocze oraz nie uwzględnia ograniczeń

i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających rozporządzenia Ministra Transportu

z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych

rodzajówpojazdów na drogach (Dz. U.nr 147, poz. 1040 ze zm.)

Pytanie nr 3

Pytanie do $ 7 ust. 4, Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, przekroczenie którego z terminów powoduje powstanie

obowiązku dostarczenia pojazdu zastępczego. Wykonawca wnosi o ustalenie, że obowiązek taki

powstaje po upływie 7 dni roboczych na naprawę.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem III SWZ czas naprawy usterek wynosi 5 dni roboczych od momentu

zgłoszenia. Czas reakcji 48 godzin od momentu zgłoszenia jest wliczony w czas naprawy

usterek. Obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego powoduje przekroczenie terminu 5 dni

roboczych od momentu zgłoszenia.

Pytanie nr 4

Pytanie do $ 8 ust.2 pkt a, Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do 0,2 % wartości brutto. Zastrzeżona kara

umowna w wysokości 0,5% wartości brutto jest znacznie wygórowana i stanowi duże ryzyko

dla Wykonawcy.



Odpowiedź:

Zamawiający nie obniży kar umownych. Zastrzeżona kara nie stanowi dużego ryzyka, jeżeli

przedmiot zamówienia będzie wykonany rzetelnie.

Pytanie nr 5

Pytanie do $ 8 ust.2 pkt b, Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do 0,2 % wartości brutto. Zastrzeżona kara

umowna w wysokości 0,5% wartości brutto jest znacznie wygórowana i stanowi duże ryzyko

dla Wykonawcy.

Ponadto, Wykonawca wnosi o ustalenie, że kara umowna naliczana jest do dnia „zawiadomienia

Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru

zgodnie z 3 ust. 3 pkt d.zakwestionowanych uprzednio usług, jako wadliwycl

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okres od dnia zawiadomienia

Zamawiającego o usunięciu wad do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bowiem

jest to termin zależny tylko i wyłącznie od Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie obniży kar umownych. Zastrzeżona kara nie stanowi dużego ryzyka, jeżeli
przedmiot zamówienia będzie wykonany rzetelnie.

Zamawiający nie zmieni ustaleń dotyczących naliczania kary, ponieważ wyłącznym

potwierdzeniem usunięcia stwierdzonych wad będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

Pytanie nr 6

Pytaniedo $ 8, Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca wnosi o ustalenie maksymalnego łącznego limitu kar umownych, jakich można

żądać na podstawie umowy, zgodniezart. 436 pkt 3 PZP.

Wykonawca wnosi o ustalenie tego limitu na poziomie 10% wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Zleceniodawca wprowadzi zmianę w projekcie umowy dotyczącą łącznego limitu kar

umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy.

Pytanie nr 7

Pytanie do $ 9 ust. 4i 5, Załącznik nr6 do SWZ



Wykonawca wskazuje, iż zastrzeżone przez Zamawiającego w ust. 4 i 5 umowne prawo

do odstąpienia od umowy jest nieważne bez uregulowania terminu, wjakim strona może

skorzystać z prawa do odstąpienia. Wykonawcawnosi o oznaczenie, że prawo do odstąpienia

umowy przysługuje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego

odstąpienie.

W tym miejscu Wykonawca przytacza wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22

października 2009 r. I ACa 697/09:

„Zapisy umowy stron dotyczące umownego prawa odstąpienia od umowybez oznaczenia

terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy - uznać

zaś trzeba za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 395 $ 1 k.e. Przepis ten

wprowadza, na wypadek ustalenia umownego prawa do odstąpienia od umowy, wymagania

obwarowane sankcją nieważności (ar. 58 $ | k.e.), do których to wymagań należy m.in.

obowiązek oznaczenia terminu, wczasie którego będzie możliwe skorzystanie z prawa

odstąpienia. Skoro strony, w zawartej przez siebie umowie, nie oznaczyły terminu, do którego

każda z nich może skorzystać z umownego prawa odstąpienia, to zastrzeżenie to jest nieważne.”

Odpowiedź:

Zleceniodawca wprowadzi zmianę w projekcie umowy dotyczącą przysługującego terminu 14

dni do odstąpienia od umowy.

Pytanie nr 8

Pytanie do SWZ

Czy wykaz dostaw, na cele wykazania spełniania warunków zdolności technicznej lub

zawodowej, Wykonawca przedkłada wraz z ofertą, czy na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 6 Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Pytanie do SWZ

Najaki adres e-mail Wykonawca maprzekazać oświadczenie o (braku) przynależności do grupy

kapitałowej? Czy Zamawiającywyśle potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail?

Odpowiedź:

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 7 do SWZ

należy przekazać ma adres c-mail podany w Rozdziae I SWZ. Zamawiający wyśle

potwierdzenie otrzymania poprawnie przesłanego dokumentu.



Pytanie nr 10

Pytanie do OPZ:

„Wykonawca zapewni autoryzowaną stację obsługi w odległości do 100 km od siedziby

Zamawiającego”

Czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku zapewnienia przez

"Wykonawcę serwisu mobilnego dla zabudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na posiadanie mobilnego serwisu dla zabudowy, zastrzega jednak,

że stacjonarna autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się w odległości do 100 km od

siedziby Zamawiającego.
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