
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.: Leasing z

dostawą noweg pojazdu typu śmieciarka na podwoziu dwuosiowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX

Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 34530090000000, ul. ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin,

woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15, e-mail marketing@interpromex.pl,

faks 322 673 617.

Adres strony internetowej (URL): www.interpromex.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

www.interpromex.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.interpromex.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Leasing z dostawą noweg pojazdu typu

śmieciarka na podwoziu dwuosiowym.

Numer referencyjny: ZP-8/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Podwozie: fabrycznie nowe z następującą specyfikacją techniczną – 1 sztuka: 

przystosowanie do zabudowy śmieciarki z tylnym załadunkiem o ładowności min. 3 000 kg,  rok

produkcji – 2020,  dopuszczalna masa podwozia od 10 000 kg do 12 000 kg,  układ napędowy

dwuosiowy– oś napędowa tylna z kołami w układzie bliźniaczym,  rozstaw osi do 3800 mm,  koło

kierownicy z lewej strony,  szerokość kabiny maksymalnie 2200 mm (bez lusterek),  zawieszenie

przednie resorowe,  zawieszenie tylne pneumatyczne na 4 poduszkach,  rozstaw kół przednich

minimalnie 1750 mm,  rozstaw kół tylnych minimalnie 1650 mm,  ogumienie maksymalnie R17,5,

 zamek centralny z pilotem,  silnik poj. powyżej 5 dm 3, moc min. 200 KM,  norma emisji spalin

Euro 6,  ogranicznik prędkości z nastawą do 90 km/h,  zbiornik paliwa o pojemności min. 120

litrów,  zbiornik płynu Adblue o pojemności min. 15 litrów,  pneumatyczny hamulec ręczny, 

skrzynia biegów manualna,  system AEBS (aktywny system wspomagania nagłego hamowania), 
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systemy ABS, ASR,  układ elektryczny 24 V,  akumulator min. 2 x100 Ah,  kabina 3 osobowa, 

kabina klimatyzowana,  szyby sterowane elektrycznie,  podgrzewane lusterka, regulowane

elektrycznie,  światła do jazdy dziennej,  światła przeciwmgielne,  radio firmowe z wejściem

USB,  tachograf,  komputer pokładowy,  wyposażenie standardowe: apteczka, trójkąt

ostrzegawczy, gaśnica,  wyposażenie dodatkowe: 2 kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do

obsługi pojazdu,  instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim, 2. Zabudowa: fabrycznie nowa – 1

sztuka  skrzyniowa z hydraulicznym urządzeniem załadowczym tylnym przeznaczona do zbierania

odpadów komunalnych,  fabrycznie nowa - rok produkcji 2020,  zabudowa wyposażona w odwłok

i płytę wypychającą,  podłoga skrzyni ładunkowej ze stali o grubości min. 5 mm,  pojemność

skrzyni ładunkowej min. 7 m3,  ładowność minimum 3000 kg,  ściany skrzyni ładunkowej

wykonane z jednego arkusza blachy,  dno wanny załadunkowej o grubości min. 4 mm ze stali trudno

ścieralnej,  objętość kosza zasypowego min. 1,20 m3,  mechanizm zgniatania liniowo – płytowy, 

stopień zagęszczenia odpadów min. 4:1,  uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do

współpracy z pojemnikami od 110 l do 1100 l,  budowa wanny zasypowej umożliwiająca ładowanie

przedmiotów o większych gabarytach,  możliwość pracy w przypadku awarii systemu elektrycznego,

 możliwość pracy w trybie ciągłym i automatycznym,  możliwość sterowania mechanicznego, 

wyposażenie w otwieracz do pojemników czaszowych,  króciec odpływowy w wannie załadowczej z

zaworem,  kamera z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowane w kabinie kierowcy,  dwa

wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa

w kabinie kierowcy,  sterowanie ręczne załadunku, umieszczone z boków zabudowy,  panel

sterujący funkcjami zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy,  zabudowa gruntowana i

lakierowana,  oświetlenie wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego,  pasy ostrzegawcze na

kabinie i zabudowie,  reflektor tylny, umożliwiający załadunek po zmroku,  zabudowa powinna być

wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, w tym PN EN – 1501 i posiadać znak CE, 3.

Realizacja zamówienia i wymagania dodatkowe:  Wykonawca zapewni w okresie gwarancji pełen

serwis w autoryzowanym zakładzie zlokalizowanym nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

 Wykonawca dostarczy pojazd na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi pojazdu oraz zabudowy bezpośrednio po przekazaniu

pojazdu. 4. Przy dostawie pojazdu dostawca przekaże: 1. Kopię świadectwa homologacji dla pojazdu

skompletowanego. W dniu wykupu Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał dokumentu. 2.

Schematy elektryczne i hydrauliczne zabudowy. 3. Instrukcję obsługi oraz instrukcję podwozia i

zabudowy oraz instrukcję serwisową zabudowy w języku polskim. 4. Książkę przeglądów dla

podwozia i zabudowy. 5. Katalog części zamiennych dla podwozia i zabudowy w języku polskim. 5.

Warunki gwarancji: 1. Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot
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zamówienia na warunkach nie gorszych niż określone przez producenta. 2. Wykonawca zapewni

udzielenie gwarancji liczonej od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewni bezpłatne serwisowanie urządzenia w okresie gwarancji. Bezpłatne

serwisowanie obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów I części zamiennych, a także koszty

robocizny oraz planowanych przeglądów technicznych I napraw bieżących, które nie wynikły z winy

Zamawiającego, tj. eksploatacji urządzenia niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub

innym dokumencie (dokumentach) przekazanych wraz z przedmiotem zamówienia. 4. Wraz z

przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację,

obowiązująca: - instrukcję obsługi, - książkę gwarancyjną, - wykaz czynności wykonywanych w

ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części

zamiennych, - warunki udzielonej gwarancji. 5. Gwarancją nie będą objęte wady spowodowane

użytkowaniem pojazdu lub jego wyposażenia niezgodnym z załączoną do nich instrukcją obsługi. 6.

Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć okres gwarancji za wady fizyczne objęte gwarancją o czas, w

którym na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 7. W przypadku,

kiedy na skutek wad fizycznych zaistnieje potrzeba wymiany pojazdu lub sprzętu stanowiącego jego

wyposażenie na nowy, a wskazany w umowie model pojazdu lub sprzętu nie będzie już dostępny do

sprzedaży na rynku, Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu inny model spełniający

wymagania wskazane w pkt. I Przedmiot zamówienia. 8. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia

z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z

rękojmi. 9. Gwarancja obejmuje również przedmiot umowy lub usługi nabyte u kooperatorów

(podwykonawców) przez Wykonawcę. 10. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu

terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 6. Usługi serwisowe. 1. Wykonawca

zapewni Zamawiającemu punkt serwisu w odległości nie większej jak 50 km od bazy Spółki

Interpromex tj.: ul. Paryska 11 Będzin, mierzony po trasie przejazdu. 2. Wykonawca gwarantuje czas

reakcji serwisu Wykonawcy do 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego z

zastrzeżeniem, że usterki zgłoszone w piątek będą usuwane w następujący po nim poniedziałek. 3.

Czas naprawy usterek: maksymalnie 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. 4. W przypadku

niemożliwości naprawy usterek w ciągu 3 dni roboczych, Wykonawca bezpłatnie udostępni

Zamawiającemu pojazd zastępczy. W takim przypadku czas naprawy usterek nie może być dłuższy niż

7 dni roboczych. 5. W przypadku unieruchomienia pojazdu Wykonawca zapewni jego dostarczenie

(holowanie, laweta) do serwisu. 7. Wydanie przedmiotu umowy. 1. Wykonawca gwarantuje bezpłatną

dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w

ofercie – termin dostawy przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. 2. Wydanie

przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i
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godziny odbioru. 3. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Będzin (42-500) ul. Paryska 11. 4.

Wykonawca zagwarantuje bezpłatne szkolenie co najmniej dwóch osób ( dwóch pracowników

Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający może

odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: - stwierdzi wady przedmiotu umowy, - przedmiot

umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 6. W przypadku

stwierdzenia okoliczność, o których mowa w punkcie 4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy

dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie

dłuższy niż 4 dni). Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający będzie miał prawo

odstąpić od umowy w całości. 7. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem

zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i wykonawcę. 8.

Za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu odbioru bez

zastrzeżeń. II. Warunki leasingu – istotne postanowienia. 1. Leasing finansowy w walucie: złoty polski

(PLN). 2. Leasing finansowy w oparciu o stałą stopę procentową. 3. Okres leasingu: 36 miesięcy. 4.

Wartość pierwszej wpłaty (inicjalnej): 45% wartości ceny oferowanej netto. Zamawiający dokona

płatności VAT w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Leasingowej. 5. Rodzaj rat leasingowych: 36

rat miesięcznych płatnych zgodnie z datą zawarcia Umowy Leasingu obejmujących kapitał i należne

odsetki leasingodawcy. 6. Zamawiający jako korzystający ponosi wszelkie podatki i opłaty w związku

z zawarciem i wykonaniem umowy leasingu w tym koszty za rejestracje pojazdu, podatek od środków

transportu. 7. Opłata za przeniesienie własności w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy. 8.

Opłata za przeniesienie własności zostanie opłacona wraz z ostatnią ratą wynikająca z harmonogramu

opłat. 9. Ubezpieczenie OC, AC i NNW jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany

będzie przedstawić coroczne polisy ubezpieczenia OC, AC i NNW Wykonawcy. Zamawiający nie

będzie ponosił z tego tytułu żadnych opłat i kosztów. 10. W umowie leasingu winna zostać zawarta

klauzula dopuszczająca doposażenie przedmiotu zamówienia w urządzenia typu: sonda paliwowa,

GPS. 11. Nie dopuszcza się weksla In blanco. 12. Wykonawca (leasingodawca), którego oferta zostanie

wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy leasingu. 13. Wzór umowy leasingu, określający

warunki leasingu z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego, Wykonawca

dołączy do oferty wraz z regulaminem obowiązującym u leasingodawcy (ogólne warunki leasingu). 14.

Integralną część umowy stanowić będą załączniki: harmonogram opłat, tabela opłat i prowizji, protokół

zdawczo – odbiorczy przekazania przedmiotu umowy leasingu, opis przedmiotu leasingu wraz z

wymaganymi dokumentami zgodnie z SIWZ. 15. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych

postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w

szczególności przepisów prawa podatkowego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej

w postaci aneksu. 16. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a3301...

7 z 17 24.11.2020, 09:33



w SIWZ, Ogólnych warunkach leasingu traktowane będzie jako okoliczność uniemożliwiająca

zawarcie ważnej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 34144511-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66114000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca podaje termin realizacji zamówienia w dniach. Minimalny

termin dostawy przedmiotu zamówienia: 14 dni. Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia:

34 dni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a3301...

8 z 17 24.11.2020, 09:33



III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów,

Informacje dodatkowe ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego

oświadczenia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów,

Informacje dodatkowe ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego

oświadczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub

wykonuje 1 dostawę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowemu postępowaniu tj.: dostawę

nowego pojazdu typu śmieciarka na podwoziu dwuosiowym o wartości minimum: 600 000,00 zł

netto

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a3301...
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SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpis z właściwego rejestru lub

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia na podstawie art.

25 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert referencje lub inne dokumenty

określające: datę wykonania, podmiot, przedmiot oraz wartość wykonanej lub wykonywanej
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dostawy. Złożone dokumenty powinny potwierdzać, że dostawa (wykazana w złożonym załączniku

nr 6) została wykonana lub jest wykonywana należycie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty i oświadczenia wskazane w załaczniku nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia 20,00

Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa zostanie zawarta wg Wzoru umowy oraz uzupełniających go ogólnych warunków umów

leasingowych stosowanych u Wykonawcy i na formularzach Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż jej

integralną częścią mająca pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami tak formularza umowy

jak i Ogólnych warunków, regulaminów itp. stanowi: • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia wraz z załącznikami, • warunki określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
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zamówienia. Wobec powyższego projekt umowy, który zostanie zawarty z Wykonawca musi zawierać

klauzulę o treści: „Integralna częścią niniejszej Umowy, mającą pierwszeństwo w stosowaniu przed

innymi postanowieniami, w tym przed postanowieniami Ogólnych warunków (regulaminów itp.)

stanowi:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-7/2020 dla przetargu

nieograniczonego na leasing z dostawą nowego pojazdu typu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym.

Warunki zgodne z wymaganiami Zamawiającego a wskazane w Załączniku nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższy zapis może przybrać formę aneksu do Umowy Leasingu.

Projekt aneksu winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed jego podpisaniem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-12-02, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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