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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350582-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Maszyny do rurociągów
2019/S 142-350582

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 39
Wałbrzych
58-300
Polska
Tel.:  +48 746488127
E-mail: przetargi@wpwik.pl 
Faks:  +48 746665960
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i
wodociągowych)

II.1.2) Główny kod CPV
42997000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z prawem wykupu systemu do renowacji sieci
kanalizacyjnej metodą rękawa (z możliwością naprawy sieci wodociągowej) zabudowanego na podwoziu
samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem grzewczym zabudowanym na przyczepie oraz systemu robotów
hydraulicznych zabudowanych na podwoziu typu VAN, w tym:
− fabrycznie nowy samochód z instalacją do nasączania rękawów żywicą epoksydową,
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− fabrycznie nowa przyczepa z kotłownią i agregatem prądotwórczym do zasilania systemu,
− fabrycznie nowy samochód z frezami hydraulicznymi.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z prawem wykupu systemu do renowacji sieci
kanalizacyjnej metodą rękawa (z możliwością naprawy sieci wodociągowej) zabudowanego na podwoziu
samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem grzewczym zabudowanym na przyczepie oraz systemu robotów
hydraulicznych zabudowanych na podwoziu typu VAN, w tym:
− fabrycznie nowy samochód z instalacją do nasączania rękawów żywicą epoksydową,
− fabrycznie nowa przyczepa z kotłownią i agregatem prądotwórczym do zasilania systemu,
− fabrycznie nowy samochód z frezami hydraulicznymi.
1) Wymagania podstawowe (techniczne):
a) pojazdy i sprzęt - fabrycznie nowe, nieużywane, technicznie sprawne, wolne od wad, wyprodukowane nie
wcześniej niż w 2018 roku,
b) pojazdy spełniające wymagania techniczne dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym
warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 r. poz. 1990
ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
c) wymagalny okres gwarancji pojazdów – min. 24 miesiące, bez limitu przebiegu, oraz bez limitu
przepracowanych roboczogodzin, i min. 24 miesiące dla przyczepy,
d) wymagalny okres gwarancji sprzętu – min. 24 miesiące,
e) gwarancja na przedmiot leasingu biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru,
f) pojazdy (jeżeli jest wymagana przepisami prawa) posiadające homologację, wystawioną zgodnie z ustawą
Prawo o ruchu drogowym,
g) przeszkolenie teoretyczne i praktyczne pracowników Zamawiającego oraz nadzór techniczny na etapie
szkolenia teoretycznego i praktycznego.
2) Wymaga się złożenia ofert - połączenia zakupu i leasingu wraz z wykonaniem części wymaganych usług z
tym związanych.
3) Pozostałe kwestie związane z opisem zamówienia zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 031-070583

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PEKAO Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grzybowska 53/57
Warszawa
00-950
Polska
E-mail: info@pekaoleasing.com.pl 
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 112 210.89 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2019


