
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka
do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem

końcowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650228435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemyska nr 15

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 166212560

1.5.8.) Numer faksu: 48 166215297

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgkimjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkimjaroslaw.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka
do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem
końcowym
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2231b8a4-b427-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054458/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-13 22:45

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

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.pgkimjaroslaw.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje
Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną: biuro@pgkimjaroslaw.pl .4. Wykonawca składa ofertę
wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/5. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych
przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za
pomocą protokołu TLS 1.2,2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w
formacie HTML z kodowaniem UTF-8,3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie
operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części
sekundy,4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego,
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Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj Urzędowego
Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z
wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
przekazania.5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania
oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku
informacyjnegoprzewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowebezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego wniniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGKiM-DAP 26.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego
samochodu ciężarowego marki SCANIA B 4x2 280KM z zabudową MEDIUM XL – Sib2 (FSB) do
odbioru i transportu odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu
dwuosiowym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z
o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, KRS 0000123566 na potrzeby Zakładu Oczyszczania
Miasta, Makowisko 163, w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Ww. samochód
zostanie nabyty przez Leasingodawcę od nw. Dostawcy, na zasadzie umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Dostawcą z udziałem
Zamawiającego. 2. Finansowaniem będzie objęty fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny typu
śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na
podwoziu dwuosiowym, określony w pkt 1. Rok produkcji pojazdu – 2021. 3. Dostawca
samochodu EKOCEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rekowie Górnym
pod adresem ul. Nowa nr 8 , 84-123 Rekowo Górne (powiat pucki, woj. pomorskie), wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000129696, posiadającą REGON 273547304, NIP 6342160000, kapitał
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zakładowy 1 653 000,00 zł, został wybrany przez Zamawiającego na podstawie
przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
– oznaczenie sprawy: PGKiM – DAP 26.2.2021. 4. Wartość wybranego pojazdu wynosi: netto
638 550,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
plus należny podatek VAT w wysokości 23 %, tj. 146 866,50 zł (słownie: sto czterdzieści sześć
tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 50/100). Wartość brutto pojazdu wynosi 785 415,50
zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100).
Szczegółowe wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: Umowa leasingu operacyjnego
może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej przez Wykonawcę z
zastrzeżeniem następujących postanowień: 1) Okres leasingu: 60 miesięcy. 2) Opłata inicjalna –
wstępna w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu netto 3) Wartość końcowa wykupu
przedmiotu leasingu przez Zamawiającego w wysokości 1% wartości przedmiotu leasingu netto
4) Opłata manipulacyjna – 0% 5) Liczba rat leasingowych: 59 6) Oprocentowanie leasingu
będzie zmienne w całym okresie leasingu oparte na stopie procentowej rynku
międzybankowego WIBOR 1M. 7) Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych
począwszy od miesiąca następującego po odbiorze pojazdu. Zamawiający zobowiązany jest do
uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną
częścią umowy leasingowej. 8) Własności przedmiotu leasingu przejdzie z mocy Umowy na
Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu okresu leasingu i uregulowaniu wszystkich
rat leasingowych zgodnie z Umową oraz zapłacie przez Zamawiającego ceny wykupu o której
mowa w pkt. 3) powyżej. 11. Zamawiający samodzielnie ubezpieczy samochód, dokonując
wyboru ubezpieczyciela i poniesie koszty ubezpieczenia samochodu przez cały okres leasingu
łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW. W przypadku braku dokonania
ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Zamawiającego – ubezpieczenie takie będzie mógł
zawrzeć Wykonawca obciążając Zamawiającego kosztem składki ubezpieczenia. 12. Podatek
transportowy w całym okresie trwania umowy płatny przez Zamawiającego. 13. Koszty za
rejestrację samochodu ponosi Zamawiający. 14. W umowie leasingu winna zostać zawarta
klauzula dopuszczająca doposażenie przedmiotu leasingu w urządzenie typu GPS.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród nieodrzuconych ofert jako
ofertęnajkorzystniejszą z najwyższą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1)w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany prawne po
stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, zmiana
siedziby – adresu,2) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c.
(jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z
zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość
świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę
potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00054458/01 z dnia 2021-05-13

2021-05-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi



poprzedzającym).3) zmiana harmonogramu spłaty rat leasingowych.4) zmiany okresu
obowiązywania umowy leasingu.5) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie
można przewidzieć w chwili zawierania umowy (siła wyższa, wypadek, w którym został
zniszczony przedmiot umowy, itp. ) – w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania
umowy.6) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.7) postanowień umowy o charakterze
nieistotnym.8) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany sytuacji finansowej Korzystającego.9)
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego.10) zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian w umowie w
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów
dotyczących prawa podatkowego. Wwprowadzenie do umowy zmian, o których mowa powyżej
wymaga dla swej ważności podpisania przez strony aneksu do tej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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	Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
	1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650228435
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Przemyska nr 15
	1.5.2.) Miejscowość: Jarosław
	1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500
	1.5.4.) Województwo: podkarpackie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
	1.5.7.) Numer telefonu: 48 166212560
	1.5.8.) Numer faksu: 48 166215297
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgkimjaroslaw.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkimjaroslaw.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2231b8a4-b427-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054458/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-13 22:45
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
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