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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419038-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Pojazdy terenowe
2020/S 173-419038
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl
Tel.: +48 746488127
Faks: +48 746665960
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 pojazdu terenowego dla WPWiK Sp. z o.o.

II.1.2)

Główny kod CPV
34113300 Pojazdy terenowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu terenowego dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 162 351.80 PLN
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu terenowego dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1) Wymagania podstawowe (techniczne):
a) fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019
roku;
b) spełniający wymagania techniczne dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki
techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 r. poz. 1990
ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
c) wymagalny okres gwarancji – min. 24 miesiące, bez limitu przebiegu;
d) gwarancja na przedmiot zamówienia biegnie od dnia obustronnego podpisania (bez uwag) protokołu odbioru;
e) pozostałe szczegóły techniczne dotyczące pojazdu określono w opisie zawartym w specyfikacji technicznej
(załącznik 1a do SIWZ).
2) Pojazd ma umożliwić użytkowanie kierowcy z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii B.
2. Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie
ubezpieczony przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie obciążany przez Wykonawcę dodatkowymi
opłatami za polisy indywidualne.
3. Zamawiający będzie ponosił koszty eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów, przeglądów, badań
technicznych, opłat środowiskowych, podatku od środków transportu, oraz koszty opłat, które mogą być
związane z eksploatacją pojazdu przez Zamawiającego, z wyjątkiem napraw gwarancyjnych w ramach
gwarancji.
4. Zamawiający będzie miał prawo oznaczenia pojazdu własnym logo, dokonania wyposażenia
dodatkowego(typu np. GPS, radiotelefon).
5. Przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie. O terminie przekazania
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. Czynności odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzone zostaną podpisanym przez
Zamawiającego protokołem odbioru. Zamawiający może odmówić odbioru jeżeli w przedmiocie zamówienia
ujawnione zostaną wady, braki lub inne nieprawidłowości albo, jeżeli Zamawiającemu nie zostaną przekazane
dokumenty określone niniejszą SIWZ.
6. Wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu odpowiednio co najmniej
po 2 komplety kluczyków, komplet dokumentów do pojazdu (kartę pojazdu, książkę gwarancyjno-serwisową
lub kartę gwarancyjną wraz z kartami przeglądu pojazdu, instrukcje obsługi w języku polskim, wyciąg ze
świadectwa homologacji pojazdu (jeśli jest wymagany przepisami prawa) i inne wymagane prawem dokumenty
pojazdu.
7. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie użytkowany przez pracowników Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), która określa szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją
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zamówienia. We wzorze umowy określono również pozostałe warunki realizacji zamówienia, które nie określono
w rozdz. III SIWZ.
9. Pozostałe wymogi w zakresie opisu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) / Waga: 4 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów
niemetanowych (w jednostkach mg/km) / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach dofinansowania projektu pn. „Porządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – etap II", działanie
2,3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” nr POIS.02.03.00-00-0040/17.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

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: 2020/S 073-175258

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:
06/08/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Uczniowska 21
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-306
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 126 401.63 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/09/2020
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