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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343818-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Pojazdy specjalne
2021/S 129-343818
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
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.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://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:
Zakup w formie leasingu pojazdu specjalnego

II.1.2)

Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z prawem wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego,
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonego w system odzysku wody
i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii informatycznej,
podłączonego do szyny informatycznej podwozia.
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II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

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 leasing operacyjny z prawem wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego,
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonego w system odzysku wody
i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii informatycznej,
podłączonego do szyny informatycznej podwozia.
1) Wymagania podstawowe (techniczne):
a) fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021
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. 2021 r. poz. 450
ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, c)wymagalny okres gwarancji – min. 24 miesiące, bez limitu
przebiegu, oraz bez limitu przepracowanych roboczogodzin,
d) gwarancja na przedmiot leasingu 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 SWZ).
3. Wymagane warunki leasingu dla pojazdu specjalnego określonego w ust. 1:
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). W przypadku spadku WIBOR poniżej poziomu 0 Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie wartości WIBOR
= 0 do naliczania rat leasingowych;
7) 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. Zamawiający preferuje fakturę w wersji papierowej, natomiast
jeżeli jej wystawienie wiązałoby się z naliczeniem dodatkowych kosztów Zamawiający wyraża zgodę na eFakturę dostarczaną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego;
8) koszty amortyzacji ponosi Wykonawca (Leasingodawca);
9) rozliczenia w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcej (poza PLN);
10) Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco;
11) w kosztach leasingu należy ująć wszelkie koszty należne wykonawcy w związku z zawarciem i
wykonywaniem umowy leasingu w tym: prowizje, kaucje, opłaty manipulacyjne, administracyjne, opłaty za
zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie przez Zamawiającego, wysyłka faktur, koszty wydania pojazdu
Zamawiającemu, ewentualnej wyceny przedmiotu leasingu i inne konieczne do należytego i kompleksowego
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wykonania usługi. Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia
zostanie ubezpieczony przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściciela.
Zamawiający nie będzie obciążany przez Wykonawcę dodatkowymi opłatami za polisy indywidualne.
Zamawiający będzie ponosił koszty eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów, przeglądów i badań
technicznych, opłat środowiskowych, podatku od środków transportu, oraz koszty opłat, które mogą pojawić
się w trakcie trwania umowy leasingu, a związane będą z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub z
winy Zamawiającego np. ewentualne mandaty, wykonanie niestandardowej obsługi umowy, opóźnienia
Zamawiającego z płatnościami (tabela opłat i prowizji może stanowić załącznik do umowy). Koszty opłat
za rejestrację, wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika karty pojazdu lub wtórnika tablic
rejestracyjnych będą refakturowane na Zamawiającego i nie stanowią składnika cen rat leasingowych (wymaga
się udokumentowania poniesionych kosztów przez wykonawcę). Pozostałe wymagania określono w SWZ wraz
z załącznikami.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

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.2.13)

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. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp. Zamawiający
żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje
unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

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:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
2019,wraz z późniejszymi zmianami). Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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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. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje zdolnością kredytową albo posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 3 000
000,00 PLN. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda przedłożenia informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa
inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że:
a) zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające
na dostawie pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji o wartość nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN
(z Vat). Przez zrealizowanie (zakończenie) zamówienia rozumie się zawarcie umowy oraz przekazanie
odbiorcy pojazdu do użytkowania. Datą wykonania będzie ostatnia z wymienionych czynności. Uwaga: Wartość
wykonanych dostaw objętych wykazem dostaw przedkładanym przez wykonawcę nie podlegają sumowaniu co
oznacza, iż wymaga się wykonania co najmniej jednego zadania obejmującego dostawę pojazdu specjalnego
j.w. o wymaganej wartości.W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku
Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego
postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs
z ostatniego dnia przed dniem publikacji. Na potwierdzenie powyższych warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda przedłożenia wykazu dostaw (załącznik nr 4 do SWZ). Pozostałe wymogi w tym zakresie
określono szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
2019, wraz z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w sekcji III ogłoszenia oraz w rozdz. VI
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pozostałe szczegóły w zakresie wadium określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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. Zamawiający preferuje fakturę w wersji papierowej, natomiast
jeżeli jej wystawienie wiązałoby się z naliczeniem dodatkowych kosztów Zamawiający wyraża zgodę na eFakturę dostarczaną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Koszty amortyzacji ponosi Wykonawca
(Leasingodawca). Rozliczenia w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcej (poza
PLN).
Pozostałe warunki określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

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 SWZ (niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum).
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. Pozostałe szczegóły w powyższym zakresie określono w SWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wymagane warunki leasingu dla pojazdu specjalnego:
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). W przypadku spadku WIBOR poniżej poziomu 0 Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie wartości WIBOR
równa 0 do naliczania rat leasingowych. Pozostałe szczegóły w powyższym zakresie określono w SWZ.

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 11:00

6/7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego. podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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:
02/07/2021
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