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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

2021/S 049-122151

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

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.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
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:

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 128 531.00 PLN

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.
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.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

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
Cena

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

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637667

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci

okresowego ogłoszenia informacyjnego

Zamówienie nr: ZP 1/12/2020
Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego fabrycznie
nowego, nie starszego niż z 2021 roku z systemem odzysku wody do czyszczenia
sieci kanalizacyjnej
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637667-2020:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Pekao Leasing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację?
tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 128 531.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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 
Tel.: +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2021


