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Lubsko, dnia 18.01.2016

Zamawiajqcy:
Przedsigbiorstwo Gospodarki
Somunalnej i Mieszkaniowej
w Lubsku Sp. z o. o.
ul. XX- lecia 3 68-300 Lubsko
te1.(68) 457 77 00, fax.(68) 457 77 0I

,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego
poj azdu specj alis ty cznego (Smieciarki) do

odbioru i transportu odpad6w komunalnych z
opcj4 wykupu"

Ogloszenie o niniej szym przetargu ukazalo sig :

w Biuletyn ie Zam6w ieri Publicznych

- na tablicy ogloszefr w siedzibie PGKiM rv Lubsku Sp. z o. o.

Zam6wienie o 'wartoSci mniejszej niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia29 stycmia 2004 roku Prawo zam6wierl publicznych.

1

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ,{CEGO

:

Przedsig biorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp z o.o.
ul. XX- l-ecia 3 . 68-300 Lubsko
Strona www : www.pgkim.lubsko.pl

E-mail:lg
Telefon (6;,8) 457 77 00

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMoWIENIA:
Postgpowanie o udzielenie zamowieniapublicznego prowadzone jest w trybie przetatgn nieograniczonego.

Zgodnie zvstaw4z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. 22013 rokupoz.907

z p6in.zm.), zw an4 dalej Pzp.

ilI.

OPIS ]PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

:

Przedmiotem zam6wienia jest: ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego
(Smieciarki) do odbioru i transportu odpad6w kornunalnych z opci4 wykupu"
V/spr6lny Slownik Zam6w ien

CPV: 66.11.40.00-2
CPY: 34.14.45.10-6
CPY: 34.14.45.I l-3

2.

- Ustugi leasingu,
- Pojazdy do transportu odpaddw
- Pojazdy do zbierania odpad6w

Wynnagania techliczne pojazd:u.
OkreSla zal4czniknr

I

do SIWZ

.

IV. DODATKOWE WYMAGAIIIA:
l,Gwarancja

.
o
o

o

urykonawca musi posiadad na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
gwarancja na dostarczony sprzgt tj. podwozia i zabudowy mn.24 miesi4ce,
w ramach zlohonej oferfy, Wykonawca zapewni Zamawiaj4cemt przyjazd, autoryzowanego serwisu do
siedzriby Zamawiajqcego w ci4gu maksymalnie 36 godzn od pisemnego (fax, email) zgLosziniausterki. W
przypadku awarii dLuhszej niz 72 godziny od pisemnego (fax, email) zgloszenia usterki, Wykonawca na
sw6j koszt udostgpni Zamawiaj4cemu pojazd zasrQpczy o parametrach podobnych do pojazdu bgd4cego w

naprilwie.

Zamawiai4cy musi miei moZliwoSi wykonania przegl4dl gwarancyjnego podwozia w Autoryzowanej
Stacji Obslugi producenta podwozia znajdtj}cej sig w odlegloSci nie wigkszej niz 100 km od siedziby
Zamawiajqcego.

'
2.P

o

w ramach zlo2onej oferfy, Wykonawca zapewni Zamawiaj1cemu przegl4dy zabudowy gwarancyjne w
siedz:ibie Zamawiaj4ce go.

zo stale wyma gania Zamaw

a)
b)
c)

d)

e)
f)
$)
h)

iaj 4c e go

.

dostawa samochodu do siedziby Zamawiajqcego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dostawg czgsci zamiennych nie objgtych gwarancj4 na podstawie odrgbnych zam6wieri.
Wykonawca w ramach zam6wienia zobligowany jest do dostarczenia Zamawiajqcemu:

irrstrukcji obstugi w jgzyku polskim, zawieraj4cej co najmniej katalog czgsci zamiennych wraz ze
schematami uktradu hydraulicznego i elektrycznego, iloSi i rodzaj stosowanych olej6w i ptyn6w
el$ploatacyjnych w poszczeg6lnych ukladach;
kr;i4Zki serwisowej i gwarancyjnej w jgzyku polskim;

dokurnentacji dopuszczajqcej samoch6d do ruchu drogowego,
wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obslugi i eksploatacji samochodu i jego urzqdzeri w dniu
dokonania dostawy,
czas reakcji serwisu nie bgdzie dfu2szy ni2 36 godznod pisemnego (fax, e:mail) zgloszeniausterki,
dostawca zapewninieodplatn4 kalibracjg tachografu cyfrowego przez okres obowi[zywania gwarancji,
Swiadlectwo homologacji na kompletny pojazd.

V.

WYMAGANIA DOTY CZ4CE LEASINGU:

a) - okres trwania umowy:
b) - forma leasingu:
c) - oplata wstgpna:
d) - wzrtoSe wykupu:
e) - oprocentowanie:

stale ( raty niezmieme w calym okresie trwania umowy)

0

- werluta oferty:

PLN

$)

wyl'ronawca zapewni wymagane ubezpieczenie pojazdu na okres 12 m-cy od miesi4ca
dostawy pojazdu
i ut'vzglgdni jego koszt w ratach leasingu. Koszt ubezpieczenia na kolejne okresy ponosi Zamawiaj4cy.
Platne raz w roku,

59 miesigcy (58 r6wnych rat)

operacyjny
5%

10%

h) kos:fy podatku od Srodk6w transporlu ponosi wykonawca irozliczy jeosobnq fakturq,
i) rejeshacja i oplata rejestracyjna pojazdu,

i)
k)

wyk'onawca kt6rego ofefia zostala wybrana przedstawi do wgl4du propozycje treSci umowy
a w przypadku
niez;godnoSci z wytycznymi zawafimi w SIWZ dokona ich uzupelnienia iub zmiany pod
rygorem braku
zgody Zamawiaj4cego na zawarcie umowy.
po wykupie nast4pi przeniesienie wlasnoSci rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcg.

W przypradku uirycia w opisie przedmiotu zam6wienia nazw wlasny ch omacza to, ze Zamawiaj4cy oczekuje
zaproponowania rozwiTzafi o parametrach technicznych (r6wnowa2nych) nie gorszych ni| parumetry jakimi
charakteryzqje sig urz4dzenie, element, mechanizm wskazany w niniejszej specyfrkacji.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA:
1.. Wymagany termin realizacji

2'

zam6wienia: 26.02.2016 r.

Okres leasingowania: 59 miesigcy, licz4c od miesi4ca, w kt6rym dokonano protok6larnego odbioru bez

zastze\en dostarczonego przedmiotu leasingu.

VIt SKI,ADANIE OFERT CZESCIOWYCH:
Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwo5ci skladania ofert czgsciowych.

VIIL SKI,I\DANIE OFERT WARIANTOWYCH:
Zamatviaj4cy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert wariantowych.

D( WARUNKI UDZIAI,U W POSTEPOWANIU:

o udzieleni.e

1.

niniejszego zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy:

spelniai4 warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, amianowicie:

a)

posiadaj4 uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeZeli

b)

przepisy prawa nakladaj4 obowiqzek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku - na podstawie oSwiadczenia
(zal1cznik nr3 do SIWZ)
posiadaj4 wiedzg i doSwiadczenie, tj.: udokumentuj q, ze w okresie ostatnich trzech lar przed.
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym
okresie co najmniej jedn4 dostawg odpowiadaj4cqrodzajem i wartoSci4 dostawie stanowi4cej

c)

przedmiot zam6wienia (przez dostawg odpowiadaj qc4 rodzajem naleLry rozumiei dostawg
specjalistyczrego samochodu przystosowanego do wywozu odpad6w);
Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku - na podstawie zal1czonego rvykazu
wykonanych dostaw (zalqcznik nr 5 do SIWZ)
dysponuj4 odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia;

d)

Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku - na podstawie oSwiadczenia
(zal4czniknr3 do SIWZ)
znajduj4 sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cejwykonanie zam6wienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tego warunku - na podstawie oSwiadczenia
(zal1cznik nr3 do SIWZ)

2.

nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art.24 usl.

w

3.

przypadku

ofefi

I ustawy pzp,

wsp6lni
warunk6wprze
udz

skladanych przez podmioty

udzielenie zam6wienia
Zamawiaj4cybgdzie ocenial lqczne spelnienie
w podmiotu skladaj4cego
oferlg wsp6lna,Zamawiajqcy oceni spelnianie warunkow
za pomocq kwalifikatora
,,sp:lnia,/nie spelnia". Niespelnienie chocia2by jednego warunku udzialu w postqpowaniu skutkowai bqdzie
wykluczeniem Wykonawcy z postqpowania.
Ofertq Wykonawcy wykluczonego z postepowania uzna siq za odrzuconE.

4.

X. OSWIADCZENIA

I

DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEI,NIENIA

PR'ZEZ WYKONAWCOWWARUNKOW UNZTAI,U W POSTEPOWANIU

1'

Wyl<az dokument6w, jakie musi zawiera( oferta,
o kt6rych mowa w arI.22 ust. I pzp:

a)
b)

c)

:

w celu Wkazania spehrienia przez Wykonawca warunk6w,

o spelnianiu warunk6w art. 22 ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicznych Zal1cznikNr 3 - oryginal ;
wykaz, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie nealizowano co najmniej I dostawg
polegaj4c4 na dostawie specjalistycznego samochodu przystosowanego do wywozu odpadOw
Zalqcznik Nr5;
w przypadku skladania oferty wsp6lnej przez grupg przedsigbiorc6w nalezy zal4czy6
oSwiadczenie

pelnomocnictwo do reprezentowania podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie;

2,

Wy\<az dokument6w, jakie musi zawiera(, Oferta, w celu wykazania braku podstaw do wyklu czenia
z
postgpowania o udzielenie zam6wienia Wykonawcy w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art.24
ust. I
ustawy Pzp:

a)

o5wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postqpowania w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art.
24,, ust, IPzp - Zalqcznik Nr 4 - oryginal;

b) w przypadku

skladania oferty wsp6ln ej przez grupq przedsiqbiorc6w nalezy za\4czy(wymagane
doJkumenty wymienione w ppkt 1) odrqbnie dla ka2dego Wykonawcy;

c) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualn e zalwiad,czenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej , jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt. 1 ustawy,
wystawionego nie wczesniej ni| 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert oryginat tub kopia
poiwiadczona za zgodnoit z oryginalem;

d)aktualne zaSwiadczenie wla5ciwego naczelnika Urzgdu Skarbowego potwierdzaj4cego, Le Wykonawca
nie zalega z oplaceniem podatk6w lub za5wiadczenia, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odrrrczenie lub rozLohenie na raly zalegLych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji
wlaSciwego organu - wystawionych nie wczesniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert oryiqinal lub kopia poiwiadczona za zgodnoit z oryginalem;

e)

aktualne zaSwiadczenie wlaSciwego oddzialu ZakladuUbezpieczeri Spolecznych lub Kasy Rolniczego.
f) Ubr:zpieczenia Spolecznego potwierdzaj4cego, ze Wykonawca nie zalega z oplaceniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroc;zenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w catroSci wykonania decyzji
wlaSciwego organu - wystawionych nie wczesniej niZ 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert"oryginal lub kopia poiwiadczona za zgodnoit z oryginalem;

g)

informacj a o przynaleLnosci do grupy kapital owej

- zal4cznik Nr 6- oryginal;

h) fotisg lub inny dokument

ubezpieczenia potwierdzaj 1cego, Le wykonawca
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej.

3.

Je2eJli

jest ubezpieczony od

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej polskiej zamiast

dokuLmentu, o kt6rych mowa w ust. 2 sklada dokument lub dokumenty wystawione
siedzribg lub miej sce zamieszkania. potwierdzaj 4ce odpowiednio, Ze :

a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy

b)

przed uplywem terminu skladania ofert,
nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo, Le
uzyskatr przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZeni e na raty zalegLych platnoSci lub

wstrzymanie

w calo6ci

wykonania decyzji wla5ciwego organu wystawiony nie wczeSniej ni2

miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert,

4

w kraju, w kt6rym ma

3

c)

nie orzeczolo wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie
miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

)il. TNFORLACJE

-

O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WyKot.IAWC,1:

1. W

.Vdzy

wy

wyjqtk6w przewidzianych w ustawie,

osc'ba uprawniona do kontaktowania sig z Wykonawcami

godz.9.00 do 14.00

3. Pan Henrvk Jgcek tel. (69) 457 77 32; fax(68)457
)ilt wYMl\cANrA DOTYCZACE WADTUM:
1.
2.

Zamawiaj4cym i

,lolT'iuor" faksem lub drog4
fakt ich otrzymania. ZawsZi

elel,
dop
2.

wystawione nie wczeSniej niz 6

tylko iwytrqczniew sprawach organizacyjnych w

77 0t; e-mait l€sinr:aou

Przystgpuj4c do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowi4zany jest wnieSi
wadium w
wysoko6ci 5 000,00 zl (stownie: piqi tysiqcy zlotych 00/100 ).
Wykonawca moze wniesi wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp,

tj.:

3.
4'
5.
6.
7'
8'

a)
b)

pieni4dzu,

c)
d)
e)

gwarancjachbankowych,

porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo
Le porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigmym,

-

kredytowej, z tym

gwarancj ach ubezpieczeniowych,

porgczeniachudzielanychprzezpodmioty, okt6rychmowaw art.6b ust.5pkt2ustawy zdniag
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci.
Wykonawca zobowi4zany jest wnie56 wadium przed uplywem terminu skladania ofert.
wadium w pieni4dzu naleiry wniesd przelewem na konto zamawiai}cego:
Bank Zachodni WBK S. A. Nr t0 1090 tS64 0000 0000 5600 0225
- jako tytul wplaty naleiry wpisai: ,,Wadium Smieciarka
- pGKiM Lubsko',
prrzypadku
W
wadium wnoszonego w pieni4dzu, jako termin wniesienia wadium przyigy zostaje termin
tznania kwoty na rachunku Zamawiajqcego.

W p'rzypadku wniesienia wadium w formie innej niZ pieniqdz - oryginal dokumentu potwierdzaj4cego
wniesienie wadium naIe2y zlo|y( przed uplywem terminu skladania ofert w siedzibie Zamawiaj4cego
Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp z o.o. ul. XX-Lecia 3 6g-300
,
- Sekretariat lub dolqczyl do oferty.
Niewniesienie wadium w terminie lub w spos6b okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art.24 ust.2 pl<I2 ustawy pzp.
Lubr;ko bud. A

9'
I0'

Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

lub

uniewa2nieniu postgpowania, z wyj4tkiem Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako
najkcrzystniej sza, z zastrzeheniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp.
11. Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj4cy zwraca wadium
niez,wlocznie po zawarciuumowy w sprawie zam6wienia publicznego.
12' Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je2eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
kt6rym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie ztoLyl dokument6w lub oSwiadczeri, o kt6rych mowa w art. 25
ust' I ustawy Pzp lub pelnomocnictq chyba 2e udowodni,2ewynikato zprzyczyn nie lez4cych po jego
sfonrie.

13. Zamawiaj}cy zatrzymuje wadium wrazz odsetkami, w przypadkach okreslonych w art.46 ust.4 a i ust.
Ustawy PZP.

xtr. TERMTN ZWTAZANIA OFERT,{:
Wykonaw,ta bqdzie zwi4zany zhoilon4oferta przez okres 30 dni od ostatecznego uplywu

terminu sk.ladania ofert.

5

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.

Wynaganiapodstawowe.
a) Kaady Wykonawca mohe
formie pisemnej,

b)
c)
d)

zlo|yt tylko jedn4 oferlg. ofertg sklada sig pod rygorem

niewaznoSci w

ofertg nalely przygotowai SciSle wedlug wymagari okreSlonych w niniejszej SIWZ, treSi oferry
musi odpowiada6 tre6ci specyfrkacji istotnych warunk6w zam6wienia.
Oferta musi byi podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
wprzypadku, kiedy ofertg iklada t<itka poomiot6w, oferta musi spelniai nastgpuj4ce warunki:

'
o

wraz

z

ofert4 winien by6 przedloZony dokument potwierdzaj4cy ustanowienie

pehromocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego podpisany przez w szy stkich wykonawc6w.

formularz ofertowy winien by6 podpisany przez kahdego wykonawca lub jego

upowaznionego przedstawiciela.

o
2,

podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie ponoszQ solidarn4 odpowiedzialnoS6 za niewykonanie
lub nienaleZyte wykonanie zobowi4zafl.

Oznaczenie ofert.

a)

ofert9

naleZry

ztroiry|w zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, oznaczonyrnnastgpuj4co:

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp z o.o.
ul. XX-Lecia 3 . 68-300 Lubsko
Oferta w postgpowaniu na:

,, Dostawa w

formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego (Smieciarki) do

odbioru i transportu odpad6w komunalnych z opcje w;rkupuil

3.

Nie otwierai przed dniem: 29,01.2016 godzina

13.m.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.

Sktradanie ofert

a)

b)

c)
d)

Ofertg naleZy zLoiry! w siedzibie Zamawiaj1cego, tj. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubsku Sp z o,o, ul. XX-Lecia 3, 68-300 Lubsko bud. A - sekretariat w

nieprzel<raczalnym terminie do dnia 29.01.2016 r. godz. 13.00.
Na opakowaniu opr6cz jw. naIeiry umiescii nazwg i adres Wykonawcy orazgodzing zLozenia
Oferta zloiona po terminie zostanie niezwlocznie zwr6cona,

Wykonawca moze przed uplywem ostatecznego terminu skladania ofert, zmieni6 lub wycofai
ofertg, jedynie za pomoc4 pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiaj4cemu przed
terminem skladania ofert. Opakowanie zawieraj4ce modyfikacjg lub wycofanie powinno bye
dodatkowo oznaczone odpowiednio okresleniami ,,Modyfikacja" lub ,,Wycofanie,, Zaina oferta ;e
moZe

2,

ofefi.

byi zmodyf,rkowana po terminie skladania

ofer1.

Otwarcie ofert:

a)

Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj1cego,

Mieszkaniowej

d.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Swietlica w Oniu

w Lubsku Sp z o. o. ul. XX-Lecia 3, 68-300 Lubsko bud, A

29.01.2016 godz. 131s.

b) Otwarcie ofertjest jawne.
c) BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy

poda kwotg, jakq zamierza przentaczyy na

sfinansowanie zam6wienia.

d)
e)

lodczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy oglosi nazwg

i

6

a

takze informacje

z zalqcnrkamijest jawny. Zal1czniki do protokolu udostgpnia sig po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa2nieniu postgpowania. Oferly Wykonawc6w s4 jawne
od chwili ich otwarcia.
Protok6l wraz

)WI. SPOSOB OBLTCZANIA CENY:
1. Cena oferty musi byi wyra2onaw zlotych polskich i obejmowai

2.

adres Wykonawcy,

dotyczqce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji.

wykonanie zam6wienia zgodnie z opisem

zamieszczonym w niniej szej specyfftacji istotnych warunk6w zam6wienia.
Cena stanowi(,bgdzie sumg kwot obejmuj4c4:

oplatg wstgpn4 w wysoko6ci

b) sumg 58 raf leasingowych za -okres 5g miesigcy,
c) kwot9 stanowi4c4 wartoSd wykupu Smieciarki pierwokupu).
,a)

3'

5% wartoSci pojazdu

lO% wartoSci Smieciarki (z prawem do

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferowai ceng kompletn4, jednozn
aczn1
podatkiem vAT naliczonym zgodnie z obowi4zuiilcymi przepisami w tym ,ut
.ri".
cena oferty jest kwota wymienion4 w formularzu oferty zal4czniknr

4,

i

ostateczn1 z

I

-

XVII. KITYTERIA I ZASADY OCENY OFERT:

1.

Zamawiaj4cy pr4' wyborze oferty stosow albgdzie kryteria oceny ofert

4.

ich ntaczenie (wagg):

-95Vo
termin platno5ci faktury leasingowej powyiej 14 dni _ SVo

a)
b)

?
3.

i

cena

przetarg
najkorzystniejszych

Kryteria podlegajQ ocenie punktowej przez komisjg

gi),

Oferty bgd4 oceniane w odniesieniu do
w zakresie kazdego z ilw kryteri6w niniejszej SIWZ.
Spos6b oceniania ofert wg poniZszego wzoru :

awc6w

a) cena:

iloSi punkt6w =

cenanajni2sza
cena oferly badanej

b) termin platno6ci pow. 14 dni
iloSd

5.

ounkt6w:

x

100 pkt

x95

Yo

:

oferowany termin platno5ci

minimalny termin plafiroSci

x 100pktx5 %

Zamawiaj4cy uznazanajkorzystniej sz4ofertg,kt6ra uzyska najwyasz4sumg punkt6w zawlw kryteria,
Jezeli nie mohna dokonad wyboru oferly najkorzystniejszej zewzglgd.una-to, Le zostaly zLoione oferty
o
takiej samej iloSci punkt6w, Zamawiaj1cy spoSr6d tych oferf wybier- ofertg znizsz4 cenq.

XVItr. FORMALNOSCI PO WYBORZE OFERTY:

1.

Zamawiaj}cy niezwLocznie po wyborze najkorzystniejszej oferry zawiadomi Wykonawc6w, kt6rzy ztoiryli
oferly:

a) o wyborze wykonawcy, podaj4c nazwg (firmg) i adres Wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano,
b) o Wykonawcach, kt6rych oferly zostaty odrzucone, podaj4c uzasadnienie faktycznei prawne,
c) o Wykonawcach, l<t6rzy zostali wykluczeni z postgpowania, podaj4c uzasadnienie faktyczne i
prawne,

d)

2,
3.
4.

o terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po kt6rego uptywie umowa w
sprawie zam6wienia publicznego mo2e by (, zawarta.

Zamawiaj4cy, zgodnie zart.92 ust. 2 ustawy, umie6ci informacjg o wyborze najkorzystniejszej oferty na
swojej stronie internetowej orazrra tablicy ogloszeri w siedzibie.

Wybrany Wykonawca przedLoiry niezwlocznie wz6r umowy do uzgodnienia i akceptacji przez
Zamawiaj1cego. Umowa uwzglgdni postanowienia SIWZ i og6lne warunki leisingu.
Zamawiajqcy podpisze umowg z Wykonawc4 nie wczeSniej ni| po uplywie 5 dni od daia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeheli zawiadomienie to zostalo przeslane w spos6b
okredlony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni - jeSli zawiadomienie zostatro przekazane w inny ,po*b, ,
wylqczeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwolanie przezkt6regokolwiek zpozostaLychuczistnik6w
postqpowania.

)CIt INFOIIMAC JE
UMOWY:

DO

TYC 24 CE Z ABEZPIE

C

ZENIA NALE ZYTE GO WYKONANIA

I.Zamawiaj1cynieZqdazabezpieczenianale?ytegowykonaniaumowy.

Lubsko dnia 18.01.2016

r.

Zatwierdzam

XX. Wylkaz zalqcznik6w

:

1.

ZaN4czniknr

2,
3.
4.

Zalqczniknr 2 -formularz oferty

1

-

opis techniczny samochodu

Zalqcznikm 3 - wz6r o6wiadczenia Wykonawcy o spienianiu warunk6w adzialuw postgpowaniu

5.

Zal4czniknt 4 - wz6r o$wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postgpowaniu
Zal4cmiknr 5 - wz6rwykazu dostaw

6.

Zalqczniknr 6 - oSwiadczenie o pr4rnale2no5ci/ nie pr4znale2noSci do grupy kapitalowej

ZalEcznikrv

L.p

Wym;rgane parametry

1.

Rok produkcji 2016 lub 2015 r. (nowy)

2.

Silnik spelniajqcy normQ emisji spalin Euro 6 o mocy min 250 km

3

Pojemno66 silnika do 7000 cm 3

4.

Plomireniowe lub zarowe urz4dzenie rozruchowe.

5.

Podgr:zewany

6.

sprzQI

7

Sl<rzynia bieg6w manualna min, B bieg6w

B.

Przednie zawieszenie paraboliczne o dopuszczalnym obciqzeniu min 7,5

9.

Przyst,awl{a odbioru mocy silnikowa do pracy ciaglei niezalezna od sorzesla

10.

Tylne zawieszenie na miechach powietrznych o dopuszczalnym obciEzeniu technicznym
min 12t

filtr paliwa

7

z separatorem wody

11.

t

dnych warunk6w pracy

12.
13.
14.

n.201

15.

dw6ch plaszczy znach i immobilizerem

16.

opasowany do zabudowy

17.

Uklad hamulcowy wyposa2ony wABS

18.

Osuszercz powietrza podgrzewany

19.

Centralny zamek

20.

Lusterle wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane

2L.

KabinaL dzienna 3 osobowa wyposaZona

22.

Elektryczne podno6niki szyb

23.

Swiatla do jazdy dziennej

24.

Regulacja zasiqgu swiatel

25.

2 akumrulatory min 150

26.

Wylqcz:nik gl6wny akumulator6w sterowany mechanicznie

27.

Kolor kabiny bialy

28.

Opony 315/B0R 22,5 kolo zapasowe zamocowane na podwoziu

29.

Tachograf cyfrowy

30.

Wyposa2enie gadnica, tr6jkqt ostrzegawczy, klin pod kolo, apteczka, podnofnilq klucz do k6l

31.

Zabudcrwa musi posiada(. zl4cza aplikacyjne dla

w klimatyzacjq ,radio

Ah

firmy GpS

Nadwozie Smieciarki:
1

Nadwozie pojazdu do zbi6rki odpad6w komunalnych z urzqdzeniem zasypowym tylnym, fabrycznie

@w2016Iub2015r.
2.

Sk rynji" ludunkoivu o

3.

eglb".n.

rt",

4.

Poj*osi

5.

Ig..rT:k"rf*rypowego

6.

Podloga skrzyni luaunt
odpadiiw o gruboSci min. 5 mm o ksztalcie owalnym lub tzw.,,kila,

7.

Dno wanny zasypowej wykonane z jednego arkusza blachy o grubo6ci min. B mm,elementy boczne odwlol
wykonane z blachy o grubo6ci min. 6 mm

rkrryni ludunko*"j b., korytu
min. 1,7

za

m3

Zal4cznik

B.

9.

Prowadnice plyty wypychajqcej zamontowane na scianach skrzyni ladunkowei

11.

Sterovranie plytq wypychajqc4 z pulpitu sterowniczego w kabinie kierownicy lub przyciskami
na boku
zabudowy

L2.

Systenn centralnego smarowania lub rozwi4zania bezobslugowe z zakresie smarowania

13.

Dwa skladane stopnie dla ladowaczy z czujnikami zajqto6ci

14.

Wyl4czniki bezpieczeristwa 2 na tylnym urzqdzeniu zaladowczym, 2 na zabudowie

15

Mechanizm zgniatania liniowo plytowy

L6.

sterownik dla automatycznego cyklu zaladunku i cyklu pojedynczego

t7.

RQcznr: sterowanie cyklem pracy

18.

Mozliwo6i dokoriczenia cyklu prasowania odpad6w podczas podjazdu do kolejnego pojemnips

19.

Urzqdilenie zasypowe tylne z uchwytem grzebieniowym przystosowane do opr62ni"niu
11001, wyposazone w czujnik do wykrywania pojemnik6w 4 kolowych

20.

Mo2lirvo6i recznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu

21,.

Mechaniczne blokowanie pojemnika na grzebieniu

i 1 w kabinie kierowcv

poi.r*it O*

trOI-

Sterowanie urzEdzeniem zasypowym za pomoc4 przycisk6w umieszczonych po obu stronach odwloka
w

kasetar:h

23.

Uklad do uwalniania zakleszczonych pojemnik6w

24.

Skladane ramiona boczne z funkcjq blokowania do opr62niania pojemnik6w czterokolowych

25.

opr6znianie pojemnik6w 4 kolowych do 12 sek, pojemnik6w 2 kolowych do B sek

26

Wyrzutnik wyposa2ony w skladan4 klapq umo2liwiajqcE obnizenie krawqdzi zaladowczel do wysokosci
min. 1150 mm

27.

Wrzutrrik w pelni demontowalny

28.

Automatyczne podniesienia wyrzutnika do poziomu do jazdy po zalEczeniu biegu wstecznego

29.

Sterowana hydraulicznie belka odbojowa

30.

Kurtyny przeciwkurzowe

31.

Zgniot regulowany w zalezno5ci od rodzaju zbieranych odpad6w

32.

silowniki prasy umieszczone na bokach zabudowy bez stycznosci z odpadami

33.

Kamera z tylu zabudowy wraz z kolorowym monitorem LCD min.7" umieszczonym w kabinie kierowcy

34.

Autom,atyczne zal4czanie i wylEczanie pompy hydraulicznej

35.

Reflektory robocze na odwloku

36.

SwiatlaL ostrzegawcze tzw.

37.

Pasy odblaskowe na calej dlugo6ci pojazdu (kabina, skrzynia ladunkowa, odwlok)

38.

Drzwi i.nspekcyjne na boku slazyni ladunkowej

39.

Okna inspekcyjne po obu stronach na 6cianach bocznych odwloka

40.

Zaw6r kulowy w wannie zaladowczej do opr6zniania odciek6w

4L,

Kolor zabudowy pomarariczowy RAL 20

1_0

1

Silowniki otwierania odwloka umieszczone bez kontaktu z odpadami podczas opr6iniania Smieciarki
Plyta wypychai4ca musi siq wysuwai poza obrys sr<rzyni ladunkowei podczas
ania odnad6w

10.

22.

nr

Koguty z przodu iL tyhtzabudowy

11

Zalqczniknr 2

F'ORMULARZ OF'ERTOWY

Pr

zetar g nieograniczony na

:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego
',
(Srnieciarki) do odbioru i transportu odpad6w komunalnych z opcj4 w,rkupu,,
dla
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp z o.o.
ul. XX-Lecia 3
68-300 Lubsko
Wykonawca:

1.

Zarejestrowana nazwaprzedsiebiorstwa

2,

Zarejestrowany adres przedsigbiorstwa

:

:

Numer telefonu:
Numer faxu:
Numer REGON:

NumerNIP:
Numerr konta bankowego

:

oSwiadczamyr Ze:

l)

zapoznalem sig z tre5cia SIWZ dla niniejszego zam6wieniaizobowi4zuje si9 do wykonania zlecenia,

2) gwarantujrl wykonanie caloSci niniejszego zam6wienia zgodnie z tre5ci4:

modyfikacji.

slwz,

rvyjasnieri do SIWZ oraz

jej

Zal4czniknr 2

oferujemy wykonanie zam6wienia

Cena netto

dostawy
rlmieciarki
Podatek

:

Oplata wstqpna 5% Rata leasingowa Wanodi wykupu
ceny netto
netto
Smieciarki 10%
ceny netto

Calkowity
koszt leasingu
netto

VAI

Kwota
Cena Brutto

l.

Termin platnoSci faktury leasingowej ....,.,,... dni.

2.

O{wiadczamy, Le:

o

.
o
.
o
e

zapoznaliSmy sig z specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wieniai uznajemy sig zazwiqzanych
okreSlonymi
w niej postanowieniami, otazzmianami i nie wnosimy do niej zaslrzehen,

uzyskali5my niezbgdne informacje do przygotowania

ofefi,

zapoznaliSmy sig z zasadamipostgpowania,

uwalamy sig zazvriqzanych niniejsz4 ofertqprzezokres 30 dni,
akceptujemy warunki platno5ci okreslone przezZamawiaj4cego we wzorzeumowy dolqczonymdo SIWZ,
podwykonawcom zamierzamy powierzyf nastgpuj4c4 czgst zam6wienia
dityczyl:
{eaeli

Upowa2niony przedstawi ciela Przedsiebiorstwa

(podpis, pieczg6)

data:

Zal1czniknr

3

oSwraoczENrE
o spelnieniu warunk6w z art' 22 ust. I oraz o braku go{staw do wykluczenia
na podstawie art.24
ustawy z dnia29 stycznia2OO4 roku Prawo za m6#ieri publicznylh
U.

@2.

i

zSli l. poz.907)

ust.

1

Pr4rstqpuj4c do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargtnieograniczonego
na:

,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego
(Smieciarki) do odbioru i transportu odpad6w komunalnych z opcj4lvykupu,'
o5wiadczamy, ie:

1' Spelniamy
pub

a)

warunki okreSlone

w art.22 ust. I ustawy z dnia29 stycznia2}}4

licznych, doty cz4ce'.

posiadania_

-uryawnief

do wykonania okreslonej dziaLalno6ci lub czynnoSci,

prawa nakladajqobowi4zek ich posiadania
posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

b)
c) dysponowania odpowiednim
d)

r. prawo zam6wieh

potencjalem technicznym orzosobami zdolnymi do wykonania

zam6wienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Upowa2niony przedstawiciela Przedsiebiorstwa

(podpis, pieczgl)

data:

jezeli przepisy

;

Zalqczniknr 4

OSWIADCZENIE
o spelnieniu

warunk6w art.24 wt. I

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wieri

publicznych (tj.U. z 2013 r. poz.907 z pdfin.zm)

Dostawa w formie leasingu
o odbioru i transportu
adcza,2e nie podlega wykluczeniu z

okoliczno6ciach, o kt6rych mowa

Upowazniony przedstawiciela przedsiebiorstwa

(podpis, pieczgd)

data:

w

art.

24 ust

7.

Zal4cznikw

Wykaz Dokonanych Dostaw
Skladajep ofertg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
na: ,, Dostawa w
formie leasingu o_pcracyjnego pojazdu specjalistycznego (Sriiecia"t
g ao odbioru i
transportu odpad6w komunalnych z opcj4 wSrkupu "
zgodnie z art.26 ust. 2 pkt' 2 d ustawy z dnia29
(tj.U.22013 n Nr 113, poz.907 zp6Ln. zm.)

Nazwa i adres
Inwestora

stycznia2OO4

Opis zam6wienia, zakres

roku - Prawo zam6wien publicznych

WartoSi

Data
wykonania

Wykonawca z\oLy wraz z ofertq wykaz wykonanych dostaw w zakresie z podaniem ich warto6ci,
opis zamdwienia, dat wykonania oraz dol4czy dokumenty potwierdzaj4ie, LewyLejwymienione
dostawy r,rrykonane zostaly nale2ycie.

Upowa2niony przedstawiciela Przedsiebiorstwa

(podpis, pieczg()

data:

5

Zal4cznikw 6

Oswiadczenie O PrrynaleinoSci / Nie PrrynaleinoSci Do Grupy Kapitalowej
Skladaj4c ofertg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
na :r,

Dostawa w formie
leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego (Smiecia.r.ij Ao odbioru
i
transportu odpad6w komunalnych z opcj4w5,,kupu"
reprezentuj4c

:

(nazwa

informujemy, ie

firmy)

1:

7. naleLymy do tej samej grupy kapitalowej

w porozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w;
2. nie naleiq/my do Ladnej grupy kapitalowej

.

Upowaz:niony przedstawiciela Przedsiebiorstwa

(podpis, pieczg()

data:

Tzznaczy€.whffie

