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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400960-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Elbląg: Pojazdy do transportu odpadów
2018/S 177-400960

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5783125340
Szańcowa 1
Elbląg
82-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Cymerys
Tel.:  +48 662027100
E-mail: MAREK.CYMERYS@EPGK.PL 
Faks:  +48 552324531
Kod NUTS: PL621
Adresy internetowe:
Główny adres: www.epgk.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych
Numer referencyjny: EZP-1/EPGK/2018/D/PN

II.1.2) Główny kod CPV
34144510

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:MAREK.CYMERYS@EPGK.PL
www.epgk.pl
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Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych tj.: 1) czterech
pojazdów ciężarowych, śmieciarek 3-osiowych z zabudową jednokomorową długość max. 8800, zabudowa

o pojemności min 18 m3; 2) jednego pojazdu ciężarowego, śmieciarki 3-osiowej z zabudową jednokomorową

długość max. 9700, zabudowa o pojemności min. 20 m3; 3) jednego pojazdu ciężarowego 3-osiowego z
zabudową jednokomorową długość max 9700 z systemem mycia ciśnieniowego pojemników na odpady,
wyposażonych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami, w formie leasingu operacyjnego z 5 % opcją wykupu.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 4 438 767.71 PLN / Najdroższa oferta: 4 508 423.46 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg,
ul. Szańcowa 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych, tj.: 1) cztery
pojazdy ciężarowe, śmieciarki 3-osiowe z zabudową jednokomorową długość max. 8800, zabudowa o

pojemności min 18 m3; 2) jeden pojazd ciężarowy, śmieciarka 3-osiowa z zabudową jednokomorową

długość max. 9700, zabudowa o pojemności min. 20 m3; 3) jeden pojazd ciężarowy 3-osiowy z zabudową
jednokomorową długość max 9700 z systemem mycia ciśnieniowego pojemników na odpady. Podwozie musi
pochodzić od jednego producenta, wyposażonych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami określonymi w
załącznikach do SIWZ, w formie leasingu operacyjnego z 5 % opcją wykupu. Zabudowa musi pochodzić od
jednego producenta. Minimalny okres gwarancji przedmiotów zamówienia - 24 miesiące od daty dostarczenia
przedmiotu. W cenie zostanie ujety koszt niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji. Serwis podwozi i
zabudów musi znajdować się w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego i posiadać techniczne
możliwości przystąpienia do usuwania zgłoszonych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia (w dni
robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 - 16:00).
Specyfikacja techniczna pojazdów stanowi załącznik nr 1a/I; 1a/II i 1a/III do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
Leasing operacyjny - 60 równych rat miesięcznych kalendarzowych od daty dostarczenia pojazdów typu I i II, i
przekazania ich do użytkowania. Zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz
cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia. Opcja wykupu przedmiotów w wysokości 5 % wartości początkowej
pojazdów netto.
Termin dostarczenia samochodów specjalistycznych typ I i II - w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, w
nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2018 r. Dostawa pojazdu typ III - do 15.4.2019 r.
C.D.zapisów sekcji VI.3: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V część A pkt 3 SIWZ, składa
następujące dokumenty: 1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku
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takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp;
2) ppkt 2) do 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa
w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności raty leasingowej / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %

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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wys.75 000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych 00/100). Wadium wnoszone w pieniądzu-należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134 w Banku PeKaO S.A. z dopiskiem ,,Wadium–Przetarg
na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych"

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: 2018/S 121-275334

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275334-2018:TEXT:PL:HTML
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: EZP-1/EPGK/2018/D/PN

Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/09/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PEKAO Leasing Sp. z o.o.
Grzybowska 53/57
Warszawa
00-950
Polska
Tel.:  +48 225482100
E-mail: info@pekaoleasing.com.pl 
Faks:  +48 225482110
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 438 797.71 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. dot.sekcji IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 30 dni
2. Podstawa wykluczenia: art 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy składają wraz z ofertą: Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ); w przypadku
Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż
jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
oferenta.
5. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

mailto:info@pekaoleasing.com.pl
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6. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory: formularza ofertowego, formularza
cenowego, wykazu wykonanych dostaw, informacji o przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenia
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne, które stanowią odpowiednio załączniki 1, 1a, 3, 5, 6,7 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. Do oferty należy dołączyć projekt umowy leasingu wraz z ewentualnymi warunkami ogólnymi leasingu,
uwzględniający wymagania wskazane w SIWZ.
8. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim oraz być podpisana przez
osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań.
9. Dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile nie
wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
10. Treść oferty winna być sporządzona trwałą i czytelną techniką.
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
12. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
— zewnętrznej – opisanej w sposób następujący: Oferta: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją
wykupu fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych” – EZP-1/EPGK/ 2018/ D/PN,
— wewnętrznej – opisanej w sposób następujący: Oferta: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją
wykupu fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych” – EZP-1/EPGK/ 2018/ D/PN oraz nazwa i adres
Wykonawcy
13. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
15. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega,
że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje
należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek
określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Us

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
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E-mail: odwolana@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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 przysługują
środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w ppkt 7 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. 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.
11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2018
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