
Sulęcin, dnia 13.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O 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 śmieciarka do odbioru i 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.

➢ Raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy.

➢ Raty leasingowe: 35 rat leasingowych.

➢ Opłata inicjalna/ wstępna: 10% - wartości netto przedmiotu leasingu, płatna w terminie 7 dni

od dnia podpisania umowy.

➢ Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.

➢ Wykup przedmiotu leasingu jako ostatnia 36 rata 1% - wartości netto.

➢ Waluta leasingu – PLN,

➢ Ubezpieczenie pojazdu i podatek od środków transportu, Zamawiający zapłaci na podstawie

re-faktury 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

usterek do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

➢ W  przypadku  przekroczenia  terminu  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  samochód

zastępczy o równoważnych parametrach.

4. Wykonawca  zapewni  autoryzowaną  stację  obsługi  w  odległości  do  150  km  od  siedziby

Zamawiającego.



5. Dostarczenie  samochodu  do  siedziby  Zamawiającego  i  związane  z  tym  koszty  ponosi

Wykonawca.

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

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcą i podania firm podwykonawców. W przypadku realizacji

zamówienia  bez  udziału  podwykonawcy,  należy  taką  informację  zamieścić  w  formularzu

ofertowym.

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia.

10. 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.

11. Wymagania  (parametry)  techniczne  jakim  musi  odpowiadać  oferowany  pojazd  zostały

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

Zamawiającego.

12. Specyfikację  Warunków  Zamówienia  można  pobrać  ze  strony  internetowej

miniportal.uzp.gov.pl

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

14. Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2022 r. o godzinie 12:00.

15. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 13.06.2022 r. o godz. 12:30.

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

17. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

18. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

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

20. Kryteria wyboru oferty:

➢ cena – 95 

➢ termin realizacji – 5 

21. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

22. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz

art. 109 ust. 1 Pzp:

➢ nie podlegają wykluczeniu;

➢ spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego

w ogłoszeniu 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, którzy złożyli 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

- oraz wykaz wykonywanych dostaw – załącznik nr 6.

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  (z  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:

➢ informacji z Krajowego Rejestru Karnego 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

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

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

➢ Odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  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 Wykonawca ma 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 w całości

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.

28. 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.

29. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 13.05.2022 r. 

pod nr 2022/S 093-253287

                                      


