Ogłoszenie nr 595658-N-2020 z dnia 2020-10-12 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.: Dostawa pojazdu
do przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu
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
Tak
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
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: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.
z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 386182246, ul. Kamionek 25 , 12-100 Szczytno, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896243388, , e-mail wodociagi@zgkimkamionek.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.ebip.pl/Start/12970/PublicOrders
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
https://www.e-bip.pl/Start/12970/PublicOrders
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:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego , osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kamionek 25, 12-100 Szczytno

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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojazdu do przewozu
odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu
Numer referencyjny:
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. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pojazdu do
przewozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu” 2.
Wymagania jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia: 1) Parametry i dane techniczne
jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarka. a)
Pojazd kompletny dwuosiowy o pojemności zabudowy co najmniej 7 m3. Pojazd musi być
samochodem nowym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez
ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami
dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję
obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 24
miesiące. b) Zabudowa: zabudowa nowa, rok produkcji nie starsza niż 2020 r., pojemność
min. 7 m3 materiały kontenery zabudowy: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy
wysokogatunkowej o grubości min 3mm, Materiały odwłoka: ściany boczne wykonane z
blachy wysokogatunkowej o grubości min 3mm, kosz wykonane z blachy wysokogatunkowej

o grubości min 4mm ściana gładkie, drzwi kontrolne w zabudowie, wrzut uniwersalny z
łapami na pojemniki od 110 l do 1100 l skrzynka pod zabudową na drobne odpady, belka
podtrzymująca pojemniki, system prasowania klasyczny szufladowy z siłownikami szuflady
zamontowanymi na zewnątrz odwłoka, sterowanie pracą po dwóch stronach zabudowy,
praca wrzutem automatyczna i ręczna, oświetlenie robocze z tyłu i boku zabudowy,
mechanizm otwierania półokrągłej klapy kontenera 1100 l płynna regulacja podnoszenia i
opuszczania kontenera, przystawka mocy komunalna. Opuszczanie odwłoka i obsługa z
zewnątrz poprzez przycisk dwuręczny Na zabudowie po obu stronach przyciski awaryjnego
zatrzymania pracy zabudowy Zawór spustowy na dnie , po jednej stronie kosza zasypowego
Dwa składane stopnie z czujnikami obciążenia, blokadą biegu wstecznego i reduktorem
prędkości pojazdu do 30 km/h Oświetlenie tylne LED, światła ostrzegawcze zgodnie z
przepisami prawa ruchu drogowego Kolor pojazdu i zabudowy biały. 3. Opis zamówienia wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: Umowa leasingu operacyjnego zostanie
zawarta na 48 miesięcy, 48 miesięcznych rat leasingowych, Opłata końcowa 1% wartości
netto przedmiotu leasingu, Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,
poza wprost wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Możliwość wykupu
przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania- leasingobiorcy przysługiwać będzie
prawo wykupu po cenie z harmonogramu, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich
należności wynikających z umowy leasingu. Waluta leasingu – zł, Wysokość opłat
leasingowych -zmienna. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,
ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Pozostałe warunki
leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia
Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza wystąpienia żadnych innych dodatkowych
kosztów powstałych przed przekazaniem i po przekazaniu przedmiotu leasingu
Zamawiającemu, takich jak transport, rozładunek, szkolenie, inne – koszty te ponosi
Wykonawca. Nie dopuszcza się również wystąpienia dodatkowych kosztów takich jak koszty
zawarcia umowy czy jej aktywacji, obsługi ubezpieczenia, etc. – zamawiający płaci jedynie
raty leasingowe. Raty miesięczne płatne zgodnie z harmonogramem spłat w cyklu
miesięcznym. Pierwsza z rat płatna będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez uwag w siedzibie zamawiającego wraz z
wymaganymi dokumentami. Kolejna rata płatna w cyklach miesięcznych zgodnie z
harmonogramem. Zamawiający przewiduje zwrot kosztów poniesionych przez Wykonawcę
w trakcie trwania umowy jedynie jako refaktura; ewentualnego podatku od środków
transportu. Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej
nieprzestrzegania w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia bądź dostarczenia
wadliwego przedmiotu zamówienia. 3. Usuwanie awarii w okresie gwarancji: a) W przypadku
awarii urządzenia wszelkie naprawy z tytułu rękojmi bądź objęte gwarancją zostaną
wykonane w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia
dokonanego pocztą elektroniczną lub lisem poleconym. b) Stały serwis gwarancyjny dla
podwozia w odległości max. 300 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia: Jeżeli w dokumentach
dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, źródła lub szczególny proces: oznakowanie, systemy odniesienia (normy), oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom
tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje
się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające
ich równoważność w zakresie na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie. Rozwiązania
równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w
wymaganiach zamawiającego stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego
opisie.

II.5) Główny kod CPV: 34130000-7
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: 2021-03-15
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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 precyzuje w tym zakresie wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
przedstawi wykaz dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, w którym oświadczy że wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim
rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150
000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wykonawca zobowiązany jest do
załączenia do wykazu dowodów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie

(tj. faktura sprzedaży oraz protokół zdawczo-odbiorczy lub inny dokument, z którego treści
wynika, że dostawa została wykonana należycie).
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:
Nie
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 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
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
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
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) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy pzp w formie oryginału, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ (składane na etapie I postępowania); Jeżeli Wykonawca powołuje się
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 2)
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) zaświadczenie właściwego
Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, 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 ofert; 4) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 ofert; W
przypadku spółek cywilnych: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wykonawca składa
zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników. - zaświadczenie z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa w odniesieniu każdego ze wspólników oraz
dodatkowo do spółki jeżeli, spółka cywilna zatrudnia pracowników lub zgłosiła do
ubezpieczenia osoby i odprowadza składki z innych tytułów (umów cywilnoprawnych) oraz
dokonała wymienionych czynności w odniesieniu do wspólników. 5) w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy pzp, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ; 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
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:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2)
wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wykonawca
zobowiązany jest do załączenia do wykazu dowodów potwierdzających, że dostawa ta została
wykonana należycie (tj. faktura sprzedaży oraz protokół zdawczo-odbiorczy lub inny
dokument, z którego treści wynika, że dostawa została wykonana należycie). 3) kserokopię
dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium (w
przypadku trwającej w tym czasie niedostępności ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o. dla
interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w
odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą);
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
W celu wykazania spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 1) parametry techniczne
oferowanych pojazdów (opisy, fotografie samochodów, które mają zostać dostarczone,
których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę), które umożliwią
stwierdzenie, iż spełniają one warunki określone przez Zamawiającego w pkt. III SIWZ

(składane na etapie I postępowania). W przypadku, gdy próbka nie będzie odpowiadać
wymaganiom zawartym w SIWZ, oferta danego wykonawcy podlega odrzuceniu stosownie
do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w
wysokości: 1) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Wadium obejmować będzie okres
związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza
to, że wadium w formie pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego lub w innej
formie w kasie Zamawiającego (w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności ZGKiM
w Kamionku dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż
pieniężna należy złożyć w odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą). 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Szczytnie nr: 31 8838 0005 2001 0103 0561 0001. Kopię przelewu załączyć
do oferty. 5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie
przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 6.
Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust.
5 pkt. 1-3 oraz ust. 4a ustawy pzp. 7. Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium
na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy pzp. 9.
Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w
art. 46 ustawy pzp. 10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną
musi wyraźnie wskazywać na wszystkich członków konsorcjum.
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:
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:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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:
Nie
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
Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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 Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
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: Nie
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:
Nie
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: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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: 2020-10-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
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: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

