
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970023062

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Brata Alberta 8

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684794600

1.5.8.) Numer faksu: 684794602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wisniewska@pekom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pekom.com.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: Inna działalność

Przedsiębiorstwo Komunalne

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:

„Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc41b92d-30ac-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236337/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-19 10:05

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 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pekom.com.pl

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: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
strona internetowa www.pekom.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.,
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ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzedaż i dostawa nowego
pojazdu specjalistycznego typu bramowiec”;
3) w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom
trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy
lub obowiązujących przepisów prawa; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to
zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych
danych; 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm);
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez
Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują
Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i
dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.; 
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , ; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: JG/7/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu
bramowiec, o następujących parametrach technicznych:
Podwozie:
1. Dopuszczalna masa całkowita 18 t, masa podwozia max. 6 t,
2. Podwozie fabrycznie nowe – produkcja min. 2021 r.,
3. Rozstaw osi w zakresie 3500-3800 mm,
4. Silnik:
- wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 250 KM
- pojemność w zakresie 6-8 litrów,
- spełniający normę emisji spalin EURO 6,
- maksymalny moment obrotowy silnika min. 1 000 Nm,
- skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa,
- podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,
- płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe,
- wzmocniona tarcza sprzęgła o grubości okładziny min. 5 mm,
5. Oś przednia:
- przednie zawieszenie resory paraboliczne o dop. nacisku technicznym min. 7,1 t,
- stabilizator osi przedniej,
6. Osie tylne:
- tylne zawieszenie pneumatyczne na czterech miechach o dop. nacisku technicznym min. 12 t,
- stabilizator osi tylnej,
- blokada mechanizmu różnicowego w osi tylnej,
7. Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów, spełniająca wymogi zabudowy,
8. Układ hamulcowy:
- układ hamulcowy z systemem ABS, ESP i ASR,
- regulowany hamulec silnikowy,
- hamulec osi przedniej i tylnej - tarczowe,
- osuszacz powietrza podgrzewany,
9. Układ elektryczny:
- dwa akumulatory 12V minimum 150Ah każdy,
- alternator min. 110A,
- mechaniczny wyłącznik akumulatorów,
10. Zbiornik paliwa min. 200 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, zbiorniki z zamykanymi na
klucz korkami,
11. Koła 22,5 z oponami 315/80 + koło zapasowe zamontowane z boku podwozia,
- na osi napędowej opony z bieżnikiem szosowo-terenowym,
12. Kabina:
- kabina dzienna, dwumiejscowa, w kolorze pomarańczowym RAL 2011,
- siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
- klimatyzacja,
- ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego,
- centralny zamek,
- elektrycznie sterowane szyby boczne,
- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
- światła do jazdy dziennej,
- regulacja zasięgu świateł,
- dwa reflektory robocze umieszczone z tyłu na dachu kabiny,
- tylna ściana kabiny z oknem zabezpieczonym metalową kratką,
- pomarańczowa belka ostrzegawcza LED zamontowana na dachu kabiny,
- tempomat,
- komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim,
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- tachograf cyfrowy,
- fabryczny immobiliser,
13. Sprzęg do przyczepy wraz z instalacją elektryczną i pneumatyczną, DMC zestawu min. 33
tony

Urządzenie bramowe z teleskopowymi ramionami
- nominalny udźwig złożonych ramion teleskopowych z poziomu gruntu min. 12.000 kg,
- wysuwane ramiona na długość 1.100-1.200 mm,
- trzy haki blokujące,
- podpory urządzenia wysuwane pod kątem do tyłu zabezpieczone przed opadaniem zaworem
zwrotnym,
- czas załadunku kontenera do 40 sek.,
- czas rozładunku kontenera do 35 sek.,
- rozdzielacz zamontowany na zewnątrz pojazdu,
- sterowanie urządzeniem z zewnątrz z lewej strony i pneumatycznie z kabiny,
- zawór regulujący równobieżność wysuwu ramion teleskopowych,
- szybki ruch przy opuszczaniu nieobciążonych ramion lub odstawianiu pustego kontenera,
- filtr wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia,
- zestaw klinów nastawnych zabezpieczających kontener,
- zbiornik oleju hydraulicznego,
- zawór odcinający przy zbiorniku oleju,
- masa urządzenia bramowego max. do 3.000 kg,
- łańcuchy z regulowaną długością co jedno oczko,
- zabezpieczenie zaczepów łańcuchów przed wyczepianiem się w czasie jazdy z polera
kontenera,
- możliwość załadunku kontenera stojącego poniżej poziomu gruntu do 500 mm,
- przeznaczony do transportu kontenerów typu MULDA wg normy DIN 30720 i kontenerów typu
KP7 – KP10,
- lakierowanie w kolorze pomarańczowym RAL 2011

1.2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
– odbiór pojazdu dokonany będzie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, bądź
upoważnionych Pełnomocników;
– cena pojazdu powinna zawierać koszt dostawy (loco siedziby Zamawiającego przy
ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach), przeszkolenie, instruktaż stanowiskowy;
– gwarancja na cały pojazd nie mniej niż 12 miesięcy, liczona od daty odbioru potwierdzonego
protokołem odbioru,
– w dniu dostawy pojazdu Wykonawca musi dostarczyć: komplet dokumentów niezbędnych do
rejestracji pojazdu, dokumentację DTR, instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim
(podwozia i zabudowy), książkę serwisową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

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

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b. w pozostałym zakresie – oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia go z udziału w
postępowaniu o którym stanowi art. 125 ust. 1 pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości
5.000,00 złotych.
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1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 p.z.p .
1.3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 roku, poz. 310, 836 i 1572).
1.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c. kwotę gwarancji, 
d. termin ważności gwarancji,
e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego musi obejmować sytuację, o których mowa w art. 98 ust. 6 p.z.p.
1.5. Postanowienia ust. 1.4. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej
w ust. 1.3. lit d powyżej.
1.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. 
Nr konta: 12 1240 6843 1111 0011 0352 9304, 
z dopiskiem „Wadium - Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec”
1.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy
przekazać Zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej.
1.8. Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 p.z.p.
1.9. Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 p.z.p.

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 wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4 i 5 SWZ.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani
do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został przewidziany w § 7 projektu umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-25
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