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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70583-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Maszyny do rurociągów
2019/S 031-070583
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
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.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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:

13/02/2019
S31
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S31
13/02/2019
70583-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

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.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura
odwrócona”. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie
określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) -Niepodleganie
wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje
się wykonawca. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (wymagane odpowiednio dla niniejszego postępowania określone w SIWZ).
Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. Z ich treści musi
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający dokona oceny spełniania wszystkich
wymaganych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje
zdolnością kredytową albo posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 4 500 000,00 PLN. Na
potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

13/02/2019
S31
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/6

Dz.U./S S31
13/02/2019
70583-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/6

kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 4 500 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował
(zakończył) lub realizuje w okresie ostatnich 3 lat lub w okresie dłuższym przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę (także w
formie leasingu operacyjnego lub finansowego) kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów
rurowych (kanalizacyjnych i wodociągowych) zgodnego co do techniki i technologii wykonywania renowacji
z zaoferowanym w niniejszym postępowaniu, składającego się z jednostki do nasączania rękawa żywicą
epoksydową za pomocą pomp tłokowych, jednostki do wygrzewania rękawa oraz jednostki do prac frezowych
z frezami hydraulicznymi o wartości nie niższej niż 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy
złotych 00/100) brutto. Przez zrealizowanie (zakończenie) przedmiotu zamówienia rozumie się zawarcie umowy
leasingu oraz przekazanie odbiorcy przedmiotu zamówienia do użytkowania. Uwaga: W przypadku dostaw,
których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty
na PLN przy zastosowaniu średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia dokumentacji
przetargowej na swojej stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,
należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Na potwierdzenie spełnienia
tego warunku Zamawiający żąda przedłożenia: 1) wykazu dostaw (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych lub
realizowanych w okresie 3 lat lub dłuższym przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem: wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) -Niepodleganie
wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje
się wykonawca. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.
Zasady i kryteria udziału szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozostałe szczegóły w zakresie wadium określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Płatności realizowane będą zgodnie z umową leasingu i harmonogramem (terminarzem opłat). Wykonawca
zobowiązany będzie do wyszczególnienia na fakturze wysokości raty leasingowej w podziale na część
kapitałową i odsetkową. Zamawiający nie wyraża zgody na faktury elektroniczne, z wyjątkiem sytuacji, w
których będzie to obligatoryjnie wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wyraża zgodę
na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w okresie trwania umowy leasingu w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
Podatek VAT naliczany będzie wg stawki urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Forma płatności
wymagana przez Zamawiającego: przelew - kwotami wynikającymi z zobowiązań Zamawiającego w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami. Termin płatności: min. 7 dni od dnia otrzymania faktury
przez Zamawiającego. Koszty amortyzacji ponosi Leasingodawca. Rozliczenia w PLN.
III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne)
zamawiający nakłada następujące obowiązki tj.: 1) Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co
najmniej jeden z tych Wykonawców; 2) Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z SIWZ; 3) Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 4) Wykonawcy
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika: a) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub b) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego; 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych; 6) Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wymagania dotyczące leasingu dla przedmiotu zamówienia (dla każdego z przedmiotów zamówienia z
osobna): 1) leasing operacyjny z prawem wykupu; 2) opłata wstępna: 0 %; 3) okres leasingu: 5 lat; 4) 59
rat miesięcznych, pierwsza rata płatna w miesiącu następnym po przekazaniu przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu; 5) wartość końcowa (wykup): 1 % (od wartości netto); 6) stopa procentowa oparta o stawkę
WIBOR 1M, umowy leasingu operacyjnego zawarte zostaną w oparciu o koszt zmienny (część odsetkowa raty
leasingowej ulegać będzie zmianom stosownie do zmian stopy WIBOR 1M). Pozostałe kwestie określono w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, POLSKA, I piętro (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

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

VI.4.3)

Składanie odwołań

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:
11/02/2019

13/02/2019
S31
https://ted.europa.eu/
TED
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