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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Ostróda: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2020/S 252-637667

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres pocztowy: Tyrowo 104 
Miejscowość: Ostróda 
Kod NUTS: PL622 Olsztyński 
Kod pocztowy: 14-100 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Krzysztof Żynda 
E-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.bip.pwik.ostroda.pl 
Adres profilu nabywcy: https://pwikostroda.eb2b.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pwikostroda.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://pwikostroda.eb2b.com.pl
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://pwikostroda.eb2b.com.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego fabrycznie
nowego, nie starszego niż z 2021 roku z systemem odzysku wody do czyszczenia
sieci kanalizacyjnej

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
mailto:k.zynda@pwik.ostroda.pl?subject=TED
https://www.bip.pwik.ostroda.pl/
https://pwikostroda.eb2b.com.pl/
https://pwikostroda.eb2b.com.pl/
https://pwikostroda.eb2b.com.pl/
https://pwikostroda.eb2b.com.pl/
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Numer referencyjny: ZP 1/12/2020
II.1.2) Główny kod CPV

34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu
specjalistycznego fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku z systemem
odzysku wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miesięczne raty leasingowe w wysokości zgodnej z przedłożonym projektem umowy
leasingowej i harmonogramem spłat kredytu. Usługa będzie obejmować 60
miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością wykupu przedmiotu leasingu po
zakończeniu trwania umowy (tj. 59 miesięcy leasingu + wykup 1 %), zmienna stopa
bazowa.

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
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34100000 Pojazdy silnikowe
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34144500 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
66114000 Usługi leasingu finansowego
42924740 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Warmińsko - Mazurskie, Ostróda, Tyrowo 104

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu
specjalistycznego fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku z systemem
odzysku wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej na potrzeby działalności
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostródzie.
— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
2. Przedmiot umowy winien posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty i spełniać
wymogi wynikające między innymi z: Prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 110), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022)
oraz polskich norm.
3. Pojazd kompletny, fabrycznie nowy nie starszy niż z 2021 r.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć instrukcję obsługi w
języku polskim, a także katalog części zamiennych.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na kompletny
pojazd liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu..
6. Wykonawca w zaoferowanej cenie uwzględni pakiet serwisowy na okres 24
miesięcy obejmujący bezpłatny okres obsługi na podwozie i zabudowę.
7. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbiory pojazdu dostarczy
Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako
pojazd specjalny.
8. Wstępny odbiór pojazdu w stanie surowym nastąpi, z udziałem osób wskazanych
przez Zamawiającego w siedzibie producenta na koszt Wykonawcy.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

9. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeszkolenia na
koszt Wykonawcy pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego
pojazdu – min. 5 dni roboczych w siedzibie i na obiektach Zamawiającego z użyciem
pojazdu będącego przedmiotem umowy.
10. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni serwis zabudowy u
Zamawiającego.
11. Wykonawca zapewni przyjazd serwisu w ciągu 48 godz. od powiadomienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy w ciągu 96 godz. od
przyjazdu serwisu do siedziby Zamawiającego.
13. Informacje nt. leasingu:
13.1. Miesięczne raty leasingowe w wysokości zgodnej z przedłożonym projektem
umowy leasingowej i harmonogramem spłat kredytu.
13.2. Usługa będzie obejmować 60 miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością
wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy (tj. 59 miesięcy leasingu
+ wykup 1 %), zmienna stopa bazowa.
13.3. Walutą rozliczeniową usługi będzie PLN.
13.4. Oferta leasingu wg. WIBOR 1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
13.5. Koszty przeglądów serwisowych gwarancyjnych w trakcie trwania umowy ponosi
Wykonawca.
13.6. Koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu
Zamawiającemu, takie jak transport, opłata produktowa i inne, ponosi Wykonawca.
13.7. Termin płatności opłat leasingowych będzie określony w umowie leasingu.
13.8. Opłata wstępna 5 % wartości ceny netto przedmiotu zamówienia (leasingu)
płatna na podstawie wystawionej faktury VAT, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy.
13.9. Wartość wykupu w wysokości 1 % wartości netto przedmiotu leasingu
powiększona o obowiązujący w dniu wykupu podatek VAT stanowi jednocześnie 60
ratę. Zapłata wartości wykupu nastąpi na podstawie wystawionej, w następnym
miesiącu po wystawieniu faktury dot. 59 raty leasingowej, faktury VAT w terminie
wynikającym z harmonogramu płatności stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Okres w miesiącach: 10
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:
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej. Do oferty (formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
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że Wykonawca:
1.1. nie podlega wykluczeniu;
1.2. spełnia warunku udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
Wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” – JEDZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa):
Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 1
000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 1 000 000,00
zł (słownie: jeden milion złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Poniższa treść nie dotyczy minimalnego poziomu wymaganych standardów, a
dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa ustawy
PZP), zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w
wysokości i na zasadach przedstawionych w pkt.1.3.1. Rozdziału VII SIWZ;
Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w
pkt. 1.3.2. Rozdziału VII SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku oferty
wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu warunek
posiadania zdolności technicznej i zawodowej oceniany będzie łącznie- podlega
sumowaniu):
Zrealizowali i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej trzy dostawy pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem
ciśnienia i jednostopniowym odzyskiem wody o wartości każdego dostarczonego
pojazdu minimum 1 500 000,00 zł netto (jeden milion pięćset tysięcy złotych netto)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Poniższa treść nie dotyczy minimalnego poziomu wymaganych standardów, a
dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa ustawy
PZP), zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
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Sekcja IV: Procedura

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, na zasadach przedstawionych w pkt.1.2.1. Rozdziału VII
SIWZ;
Dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub
kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: (w tytule przelewu należy wpisać
sygnaturę postępowania);
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie realizowane będzie w formie leasingu operacyjnego.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Tacy Wykonawcy
Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
Do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są
Zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o
Którym mowa w ust. 1 powyżej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
Wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy
Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie
Warunków zmian zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 09:45

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: 28/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu 28.01.2021r. o
godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
Ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny,
Terminu wykonania. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w
zakładce „Załączniki” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Ustawy PZ

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku
Podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed
Udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
Oceniona (zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie
Krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów wskazanych
W SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu
Zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
Przez Zamawiającego przepisów ustawy, 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: Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020

https://www.uzp.gov.pl/kio

