PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dzierżawa dwóch samochodów przeznaczonych do odbioru odpadów
komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Nr 323519-2016 z dnia 13 października 2016 r. - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej: nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Gmin Dolnej Odry Spółka z o.o.,
krajowy numer identyfikacyjny 362189741,
ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,
tel. 885130170, e-mail , faks
Adres strony internetowej (URL): www.sgdo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
I. 4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL): nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: tak; www.sgdo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie; adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: tak; Inny sposób: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Spółka Gmin Dolnej
Odry Sp. z o.o., ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna lub przesłać pocztą na ten adres
Adres: Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o., ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne: nie. Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych
narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa dwóch samochodów
przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych
Numer referencyjny: SGDO/PA/ZP/1.2.2016/SG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II. 4) 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:
Wymagane parametry samochodu ciężarowego:
1) moc silnika – min. 300 KM;
2) norma spalin min. Euro 5;
3) masa całkowita max. 28.000 kg;
4) ładowność min. 11.000 kg;
5) ilość osi – 3;
6) specyfikacja osi – 6x2 – 3 oś skrętna;
7) skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna;
8) pojazd nowy lub nie starszy niż 5 lata w chwili otwarcia ofert.
Specyfikacja zabudowy:
1) budowa jednokomorowa ze zgniotem liniowym o pojemności min. 21 m2;
2) wyrzutnik dzielony, automatyczny;
3) możliwość obsługi co najmniej pojemników o pojemności 80, 120, 240 i 1100 l.
Wymagane wyposażenie dodatkowe:
1) system monitoringu pojazdu zapewniający monitorowanie parametrów pojazdu oraz pracę
zabudowy obejmujący co najmniej prędkość, kierunek jazdy, zatrzymanie i unieruchomienie
samochodu, zużycie paliwa (możliwość sporządzania raportów o zużyciu paliwa), oraz pracę
przystawki mocy i pracy zabudowy;
2) czujnik podnoszenia odwłoka;
3) monitoring pracy wyrzutnika;
4) kamera strefy wrzutu odpadów;
5) oświetlenie ostrzegawcze.
Samochody muszą spełniać wymagania w zakresie odbioru odpadów komunalnych przewidziane w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.
122) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr
104, poz. 868).
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że oferowane
samochody przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych posiadają parametry jakościowe i cechy
użytkowe równoważne lub lepsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Udowodnienie, że
oferowane samochody przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych mają parametry równe lub
lepsze niż przywołane w opisie przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z dzierżawy jednego samochodu za 30-to dniowym
wypowiedzeniem bez zmiany pozostałych warunków umowy łączącej strony.
W przypadku niemożności dostarczenie któregokolwiek z samochodów przez Wykonawcę
Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazane
w niniejszej SIWZ.
Ustalony na postawie oferty czynsz dzierżawny za przedmiot zamówienia jest stały w całym okresie
obowiązywania umowy.
II. 5) Główny kod CPV: 34144511-3
II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): II. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II. 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016

data zakończenia: 31/12/2019
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje dwoma samochodami
przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych o parametrach określonych w dziale III SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III. 2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III. 2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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;

III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III. 5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokumenty, uwiarygodniające, że oferowane samochody przeznaczone do odbioru odpadów
komunalnych posiadają parametry jakościowe i cechy użytkowe równoważne lub lepsze niż wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia
III. 5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP: III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ;
2) Oświadczenia wymienione w rozdziale IX pkt 1. 1)-4) niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ);
3) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przypadku podpisania oferty
oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: nie
IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV. 1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne) – nie dotyczy
IV. 1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
IV. 1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
IV. 2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty
60
Rok produkcji samochodu nr 1 10
Rok produkcji samochodu nr 2 10
Termin płatności faktur
20
IV. 2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony): tak
IV. 3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy
IV. 4) Licytacja elektroniczna: nie dotyczy

IV. 5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z
okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiana ilości dzierżawionych samochodów;
2) zmiana oferowanych samochodów na inne o parametrach nie gorszych, niż wskazane w SIWZ.
2. Zmiana wskazana w ust. 1 pkt. 1) nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.
IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV. 6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Język polski
IV. 6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV. 6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane nie
Uwaga: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. przy ul.
Narciarskiej 57, 74-500 Chojna w dniu 21 października 2016 r. o godz. 1045.

