Kietrz: Wybór firmy finansującej zakup używanej śmieciarki na
podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego z
wykupem końcowym
Numer ogłoszenia: 129059 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o. , ul. Traugutta 15, 48130 Kietrz, woj. opolskie, tel. 77 485 43 73, faks 77 485 43 73.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.hydrokankietrz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór firmy finansującej zakup
używanej śmieciarki na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego z wykupem
końcowym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest wybór firmy finansującej zakup i dostawę zakup używanej śmieciarki na podwoziu
trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym. Finansowaniem objęta będzie
śmieciarka model: Mercedes-Benz ACTROS, rok produkcji 2007 r. Dostawca śmieciarki: DUMAS
Tomasz Gosztyła, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, został wybrany przez Zamawiającego
na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego. Wartość wybranego urządzenia wraz dostawą wynosi 179.900,00 zł. netto
(słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), brutto: 221.277,00 zł.
(dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 00/100). Rodzaj
leasingu: operacyjny, Podmioty biorące udział w transakcji: Zamawiający: Przedsiębiorstwo

Komunalne HYDROKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.
Traugutta 15, Wykonawca: podmiot finansujący zakup środka trwałego, Dostawca: DUMAS Tomasz
Gosztyła, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Wymagania dotyczące leasingu
operacyjnego: Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania zamówienia leasing
operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), Okres leasingu: od 59 do 60 miesięcy, Waluta leasingu: PLN,
Możliwość wykupu z prawem pierwokupu, w ciągu 30 dni od dnia wymagalności ostatniej raty
leasingowej, Pierwsza rata (opłata inicjalna - wstępna): 5% wartości przedmiotu leasingu, Wartość
końcowa wykupu przez Zamawiającego 1%, Opłata manipulacyjna 0 %, Raty miesięczne stałej
wysokości, Ubezpieczenie przedmiotu leasingu ponosi Zamawiający, Zamawiający nie dopuszcza
wprowadzania do harmonogramu finansowania zamówienia innych opłat niż opłata inicjalna
/wstępna/, opłata końcowa /za wykup/ i rata leasingowa, w szczególności nie wyraża zgody na
wprowadzanie kaucji zabezpieczających, opłat przedwstępnych i innych, Wszystkie wskaźniki
cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2).


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub są przez nich wykonywane, co
najmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że prace te zostały wykonane z należytą starannością i z zachowaniem
terminów.


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2).


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2).


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 200 000 zł. W celu
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;


wykonawca
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postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana stawki ikwoty podatku VAT, w przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów
prawa, zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy wykonanie zamówienia
w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający
osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie
umowy w terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego
działania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.hydrokankietrz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo
Komunalne HYDROKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.
Traugutta 15..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.07.2016 godzina 13:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. Traugutta 15 - Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

