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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545637-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Pojazdy specjalne
2021/S 208-545637
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.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.

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: 3 395 850.19 PLN
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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 dopuszcza fakturę w wersji papierowej; 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 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
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20%

26/10/2021
S208
https://ted.europa.eu/TED

2/4

Dz.U./S S208
26/10/2021
545637-2021-PL

3/4

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
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: nie

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.1.8)

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: 2021/S 129-343818

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
Nazwa:
Zakup w formie leasingu pojazdu specjalnego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/10/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pekao Leasing Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Armii Ludowej 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-609
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 395 850.19 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
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Dostawa, gwarancja i serwis kompletnego przedmiotu zamówienia.
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
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:
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:
21/10/2021
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