
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych samochodów
ciężarowych ze skrzynią wyładowczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego

utrzymania dróg .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367431388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: szańcowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 552326408

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: epgk@epgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.epgk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.epgk.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie porządku i czystości na rzecz Gminy Miasto Elblągh

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanych samochodów ciężarowych
ze skrzynią wyładowczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c70bbcd-e611-11eb-b885-f28f91688073

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00148626/01 z dnia 2021-08-13

2021-08-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148626/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-13 12:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117559/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-8/EPGK/2021/D/PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 870000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
używanych samochodów ciężarowych ze skrzynią wyładowczą oraz fabrycznie nowym
osprzętem do zimowego utrzymania dróg tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania
i posypywarko-solarką - sztuk 2 ( dwie ). 1). Podwozie musi pochodzić od jednego producenta.
2). Zabudowa musi pochodzić od jednego producenta.
3). Przedmiot leasingu (pojazd) musi pochodzić z produkcji seryjnej.Przedmiot leasingu (
pojazdy ) powinny być :
- bezwypadkowe,
- po przeglądzie wraz z wymianą oleju w silniku, skrzynią biegów, moście napędowym,
hydraulice i kompletem wymienionych filtrów, 
5.1.5 Warunki leasingu :
1). Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2). Czas trwania umowy – okres leasingu – 60 miesięcy - od daty dostarczenia przedmiotu
zamówienia i jego przekazania Zamawiającemu do używania.
3). Opłata wstępna 10 % wartości netto pojazdu + VAT
4). Wartość wykupu - 10% wartości netto pojazdu + VAT
5). Leasing operacyjny w walucie PLN
6) Ilość rat leasingowych: 59 równych rat leasingowych płatnych w okresach miesięcznych. Do
obliczenia wartości przedmiotu Wykonawca zastosuje wskaźnik WIBOR 1 M. Termin płatności
rat leasingowych 30 dni.
7). Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
8). Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie i załącznikach powinno obejmować
wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy, zgodnie z Umową.
Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia
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przedmiotu leasingu. Zamawiający zawrze ubezpieczenie w ramach posiadanej polisy flotowej i
będzie zwolniony z ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Wykonawcy, jak również nie
będzie ponosił żadnych kosztów związanych z udzieleniem przez Zamawiającego zgody na
ubezpieczenie własne. Polisa będzie obejmowała zakres ubezpieczenia wskazanego przez
Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 868784,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 868784,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 868784,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Europejski Fundusz Leasingowy SA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8970012657

7.3.3) Ulica: Legnicka 48 bud. c-d

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-202

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 868784,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące
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