Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018131/01 z dnia 2021-03-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301634884
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rzemieślnicza 21
1.5.2.) Miejscowość: Kleczew
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-540
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.7.) Numer telefonu: 632701400
1.5.8.) Numer faksu: 632701211
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@lm.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkimkleczew.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5f557b3-8635-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018131/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-16 11:25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zgkimkleczew
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres:
e.cieslak@zgkimkleczew.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem
postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew
inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
o.o. jest Pan Krzysztof Bittner, kontakt: iod@zgkimkleczew.pl ; Państwa dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego
samochodu ciężarowego. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), dalej „ustawa Pzp”;
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Państwa
danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
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przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Państwa
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiadają Państwo:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Państwa danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO; nie przysługuje Państwu− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.330.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na dostawie w formie leasingu
operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki.Charakterystyka techniczna pojazdu• Rok
produkcji min. 2012,• Śmieciarka do wywozu odpadów,• Zabudowa 2 komorowa,• Przebieg do
280 000 km,• Podwozie 3 osiowe,• Moc silnika - min. 250 KM do max 350 KM,• Emisja spalin
Euro 5,• Rodzaj paliwa-olej napędowy,• Napęd 6 x 2• Zawieszenie tył - pneumatyczne,•
Ładowność min 11 000 kg• Dopuszczalna masa całkowita 25 000 – 28 000 kg• Uniwersalny
wrzut pojemników• Klimatyzacja,• Tempomat,• Elektryczne podnoszenie szyb• Elektryczna
regulacja lusterek• Gwarancja min 3 miesiące.• Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego, -w cenie sprzętu• Wykonawca jest zobowiązany do
udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu. W
ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego szkolenie,
mające na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania jego funkcji w
praktyce.• Pojazd zarejestrowany na terenie RP, posiadający ważne badanie techniczne i
dopuszczony do ruchu drogowego,• Termin dostawy przedmiotu zamówienia maksimum 7 dni
od dnia podpisania umowy,• Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia : Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Kleczew ul. Rzemieślnicza 21• Stan pojazdów i osprzęt
powinien być przygotowany do pracy i nie wymagać wkładu finansowego przez
Zamawiającego.• Wykonawca zapewnia, że pojazdy będące przedmiotem zamówienia są wolne
od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych1. Warunki leasingua) Zakup
pojazdu będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym,b) Wykonawca
(finansujący) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia (leasingu)c) Waluta umowy leasingu
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–PLN,d) zmienna stopa procentowa,e) Okres leasingu operacyjnego – 35 miesięcyf) Oplata
wstępna w wysokości 30 % wartości netto urządzenia +VAT. Zamawiający dokona wpłaty opłaty
wstępnej po podpisaniu Umowy, przed dostawą maszyny.g) Rata leasingowa powinna zawierać
w sobie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne,
wszelkie koszty ubezpieczenia urządzeń transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie
pracownikówh) Ubezpieczenie sprzętu w całym okresie leasingu Zamawiający ubezpieczy w
własnym zakresie na swój koszt.i) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny
regulamin leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia kodeksu cywilnego,j)
Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na jaki
umowa leasingu została zawarta (opcja wykupu),k) Wartość końcowa przedmiotu leasingu
(kwota wykupu) – 1 % ceny netto przedmiotu leasingu + należny vatl) Zaplata czynszu
inicjalnego , rat leasingowych i kwoty wykupu przedmiotu leasingu wyczerpuje wszelkie
zobowiązania pieniężne zamawiającego wobec Wykonawcy pod warunkiem spłacenia przez
niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu,m) Zamawiający poniesie koszty
rejestracji, oraz koszty zgodne z tabelą opłat i prowizji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: suma opłat leasingowych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym(zamawiający nie określa wymagań w tym
zakresie)2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:(zamawiający nie określa wymagań w tym
zakresie),3) zdolności technicznej lub zawodowej:(zamawiający nie określa wymagań w tym
zakresie).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1.1. Na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) oświadczenia (załącznik nr 2) do SWZ:a) nie podlega
wykluczeniu orazb) spełnia warunki udziału w postępowaniu,2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ),3) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert4) aktualne zaświadczenie z US o
niezaleganiu w opłacaniu podatków5) aktualne oświadczenie wg załącznika nr 4 do SWZ1.2. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. ppkt 1-5 SWZ, będzie musiał złożyć każdy z wykonawców,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1.1. Na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) oświadczenia (załącznik nr
2) do SWZ:a) nie podlega wykluczeniu orazb) spełnia warunki udziału w postępowaniu,2)
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ),3)
aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert4) aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków5)
aktualne oświadczenie wg załącznika nr 4 do SWZ1.2. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.
ppkt 1-5 SWZ, będzie musiał złożyć każdy z wykonawców,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Dokumenty wymagane w ofercie:a. formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ),b.
pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta
została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 23 ustawy c. oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania załącznik nr 2d.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3e. pisemne zobowiązanie
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podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia(jeśli dotyczy)f. parametry pojazdu stanowiącego przedmiot zamówienia, nazwę
producenta pojazdu, typ, model oraz inne elementy zgodnie z wymaganiami w swz.g.
harmonogram spłat rat leasingowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i epuap. Oferty miniportal, oferty należy
złożyć elektronicznie zgodnie z załączoną instrukcją miniportal do SIWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-25 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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