
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pekom.com.pl

Żary: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO NOWEGO

POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA

Numer ogłoszenia: 25501 - 2016; data zamieszczenia:  11.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. , ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary, woj.

lubuskie, tel. 68 4794600, faks 68 4794602.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pekom.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA W FORMIE LEASINGU

OPERACYJNEGO NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka o następujących

parametrach echnicznych: Podwozie: 1.Dopuszczalna masa całkowita 18 ton, 2.Podwozie fabrycznie nowe -

produkcja min. 2015 rok, 3.Rozstaw osi 3800-4000 mm, 4.Silnik: a)wysokoprężny o pojemności do 7000 ccm i

mocy min. 250 KM, b)spełniający normę emisji spalin EURO 6, c)maksymalny moment obrotowy silnika min. 1000

Nm, d)skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła min. 12-biegowa z możliwością zmiany trybów

pracy, e)podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, f)płomieniowe

lub żarowe urządzenie rozruchowe, 5.Oś przednia: a)przednie zawieszenie resory paraboliczne min. dopuszczalny

nacisk techniczny 7,5 ton, b)stabilizator osi przedniej, 6.Osie tylne: a)tylne zawieszenie pneumatyczne na czterech

miechach min. dopuszczalny nacisk techniczny 12 ton, b)stabilizator osi tylnej, c)blokada mechanizmu różnicowego

osi tylnej, 7.Przystawki odbioru mocy: a)przystawka odbioru mocy odsilnikowa, niezależna od sprzęgła i skrzyni

biegów, 8.Układ hamulcowy: a)układ hamulcowy z systemem ABS, ESP i ASR, b)hamulec przystankowy dla

pojazdu do zbierania odpadów z przygotowaniem ograniczenia dot. cofania wg DIN EN 1501-01, c)hamulec
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silnikowy, d)osuszacz powietrza podgrzewany, 9.Układ elektryczny: a)akumulatory 12V min. 150Ah 2 szt.,

b)alternator min. 120A, c)mechaniczny wyłącznik akumulatorów, 10.Zbiornik paliwa min. 200 litrów, AdBlue min.

20 litrów, zbiorniki z zamykanymi na klucz korkami, 11.Koła 22,5 cala wraz z kołem zapasowym zamocowanym z

boku podwozia 12.Kabina: a)kabina dzienna w kolorze pomarańczowym RAL 2011, wyposażona w trzy niezależne

fotele, b)fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, c)klimatyzacja, d)ogrzewane i elektrycznie regulowane

lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, e)centralny zamek, f)elektrycznie

sterowane szyby, g)oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, h)światła do jazdy

dziennej, i)regulacja zasięgu świateł, j)tempomat, k)komputer pokładowy w języku polskim, l)tachograf cyfrowy,

m)radio CD, n)fabryczny immobiliser, o)belka ostrzegawcza LED z kogutami zamontowana na dachu kabiny,

Zabudowa: 1.fabrycznie nowa, produkcja - 2016 rok, 2.zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym,

3.skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym ożebrowana poprzecznym profilem stalowym z podłogą płaską,

4.pojemność skrzyni ładunkowej od 15 m3 do 16 m3, 5.skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na

bocznej ścianie, 6.objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3, 7.odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o

grubości od 4 do 8 mm, 8.podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy,

9.mechanizm zgniatania liniowo - płytowy, czyli tzw. szufladowy, 10.stopień zagęszczenia odpadów minimum 1:5,

11.możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy mniejsze wartości -

przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych, 12.uniwersalne urządzenie

załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów, 13.skrzynia ładunkowa spawana

spoiną ciągłą, 14.przełącznik do ustawienia dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności

do 240l i powyżej, 15.część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie, 16.dwa

siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, 17. układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,

18.układ centralnego smarowania zabudowy, 19.króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym,

20.kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie

kierowcy, 21.dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 22.sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu

pojedynczego, 23.sterowanie ręczne, 24.sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach

odwłoka, 25.sterowanie płytą wypychającą wysuwanie i wsuwanie odbywa się, z pulpitu sterowniczego

znajdującego się w zasięgu stanowiska pracy kierowcy, 26.możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby

cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej

przez osoby nadzorujące pracę obsługi, 27.możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego

przez urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy oraz możliwość wykonania zdalnej diagnostyki

zabudowy - online (Internet)- przez serwis Wykonawcy, 28.włączanie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło

elektromagnetyczne, 29.maksymalna całkowita długość pojazdu do 8200 mm, 30.maksymalna całkowita

wysokość pojazdu do 3700 mm, 31.zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i

korozję, kilkakrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2011, 32.oświetlenie wg

obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe

kogut z przodu i z tyłu pojazdu, 33.reflektor roboczy z tyłu, 34.pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i

odwłoku, 35.dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami - automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym

który stopień jest zajęty, 36.zabudowa musi odpowiadać posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni
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ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami, 37.prowadnice ściany wypychającej

umieszczone na bokach zabudowy ściana na klockach ślizgowych (prowadnice ściany wypychającej min 150-200

mm od podłogi skrzyni), 2.Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Odbiór pojazdu

dokonany będzie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, bądź upoważnionych Pełnomocników. 2) Cena

pojazdu powinna zawierać koszt dostawy (loco siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach),

przeszkolenie, instruktaż stanowiskowy oraz pierwszy rozruch. 3) Gwarancja na cały pojazd nie mniej niż 24

miesiące, liczona od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. 4) W dniu dostawy pojazdu Wykonawca

musi dostarczyć: komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu, homologację na kompletny pojazd z

zabudową, instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim (podwozia i zabudowy), książkę serwisową.

3.Podstawowe warunki leasingu: a)okres leasingu 48 miesięcy, b)czynsz inicjalny (opłata wstępna) 20 % wartości

netto pojazdu, c)raty stałe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M d)wartość wykupu 0,1 % wartości

netto pojazdu, e)leasing w walucie PLN, f)Na Zamawiającym przez cały okres leasingu ciążyć będzie obowiązek i

koszt ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu samochodowego stanowiącego przedmiot leasingu, do pełnej

wartości rynkowej na rzecz Wykonawcy. Ubezpieczenie obejmować będzie: OC pojazdów mechanicznych, NW i

AC w pełnym zakresie (w ruchu i postoju). Zamawiający ubezpieczać będzie corocznie pojazd samochodowy

stanowiący przedmiot leasingu. W polisie ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie

Wykonawca, zaś Zamawiający wskazany będzie jako użytkownik i ubezpieczający. h)Koszty opłat rejestracyjnych

oraz koszty podatku od środków transportu, zgodnie z obowiązującymi stawkami, pokryje Zamawiający.

Powyższych kwot ze względu na ich charakter nie należy uwzględniać w cenie oferty. Ponoszenie tych kosztów

następować będzie na zasadach refaktury VAT w formie opłaty dodatkowej, i)przewidywany termin dostawy

pojazdu oraz uruchomienie leasingu: 15.04.2016 r..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.45.10-6, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa
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nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień w związku,

z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalające na realizację

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który

przedstawi - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2

do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący potencjału technicznego pozwalający na realizację zamówienia

objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który przedstawi -

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia pozwalający na

realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który

przedstawi - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2

do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który

przedstawi - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2

do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w  oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie  zalega  z uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo  że

uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wypełniony Formularz Oferta sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2.

Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
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załącznik nr 5 do SIWZ 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich tych Wykonawców. Pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną winno zawierać: wyszczególnienie wszystkich

Wykonawców składających ofertę wspólną (nazwy, adresy, Regon i NIP), wskazanie pełnomocnika, dokładne

określenie postępowania, dla którego udzielane jest pełnomocnictwo, określenie czasu trwania pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - Okres gwarncji - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy zgodnie z pkt 19 SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pekom.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Komunalne

PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68 - 200 Żary..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.03.2016

godzina 10:00, miejsce: rzedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68 - 200 Żary..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25...
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