
Ogłoszenie nr 510209210-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.  
 
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością:  
 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego 
samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym 
osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj. demontowaną czołownicą, 
pługiem do odśnieżania i posypywarką. 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 584291-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36743138800000, ul. Szańcowa   1, 82-
300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 232 64 08, e-mail 
maria.brejdak@epgk.pl, faks 55 232 45 31.  
 
Adres strony internetowej (url): www.epgk.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: spółka prawa handlowego  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego 
ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, 
tj. demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP-7/EPGK/2019/D/PN  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
samochód ciężarowy ze skrzynią wyładowawczą: • nie starszy niż 2013 rok • kolor biały • DMC 
max. 18000 kg • ładowność min. 8800 kg • przebieg nie większy niż 350 000 km zabudowa i 
osprzęt: • skrzynia samowyładowcza • wywrot 3-stronny • wymiary skrzyni ładunkowej min. 
4,4, max. 4,6 x 2,4 x 0,6 m • burta przednia podwyższona do 0,8 m • demontowana fabrycznie 
nowa czołownica pod fabrycznie nowy pług do odśnieżania z lemieszem jednostronnym, z 
płytą czołową umożliwiającą montaż pługa o wymiarach: o szerokość odkładnicy 3200mm o 
wysokość min 1100 mm o szerokość odśnieżania przy skręcie pługa pod kątem 300 2700 mm 
o hydrauliczny napęd pługu o ciężar kompletnego pługa max 600 kg o system uchylny lemiesza 
- lemiesz mocowany przy pomocy śrub i sprężyn działających na ściskanie, które zabezpieczają 
go przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę, o oscylacja poprzeczna pługa 
min. +/- 100 umożliwiająca dopasowanie odkładnicy do pochylenia jezdni, o skręcanie pługa 
za pomocą jednego siłownika, o realizacja funkcji pracy z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu 
sterowniczego. • fabrycznie nowa posypywarka o skrzynia ładunkowa ze stali węglowej z 
dwustopniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonana z blachy o grubości min. 3 mm 
o pojemność skrzyni ładunkowej 5 m³ o hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy i talerz 
rozrzutnika o przenośnik taśmowy poruszający się po wykonanej z tworzywa płycie ślizgowej, 
bez użycia rolek podporowych o rynna zsypowa i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej o 
regulowana wysokość urządzenia rozsypującego w zależności od rodzaju nośnika o drabinka z 
podestem ocynkowana o Napęd posypywarko-solarki z układu hydraulicznego podwozia o 
układ sterowania z kabiny nośnika – elektryczny (bez elektroniki) zapewniający: uruchomienie 
piaskarki, regulacji szerokości i gęstości sypania, sterowanie asymetrią posypu, Wszystkie 
funkcje wykonywane z tego samego pulpitu o zawory regulacyjne gęstości sypania i szerokości 
sypania w komorze zaworowej umożliwiające pracę posypywarki w systemie awaryjnym w 
przypadku uszkodzenia pulpitu sterowniczego o szerokość sypania 2-12 m o wydatek dla 
piasku 20-300 g/m² o wydatek dla soli 5-40 g/m² o oświetlenie robocze i ostrzegawcze o 
plandeka systemowa na stelażu o kolor posypywarki RAL 2011 – pomarańczowy o podpory 
magazynowe z mechanizmem korbowym  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
 
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 34143000-1 
 
Dodatkowe kody CPV: 66114000-0  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT 436419.75  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
tak 
 
Nazwa wykonawcy: KONSORCIUM EFL S.A. i MERCEDES MARTTRUCK POJAZDY SPECJALNE 
sp.z o.o., którego liderem jest EFL S.A.  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: Pl. Orląt Lwowskich 1  
Kod pocztowy: 53-605  
Miejscowość: Wrocław  
Kraj/woj.:  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 436419.75  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 436419.75  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 436419.75  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

 

 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


