OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz.
177 z późn. zm.).

I ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU LUB PROGRAMU
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Nie

II 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

III ZAMAWIAJĄCY
3.1. Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:
Nie
3.2. Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania:
Nie
3.3 Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:
Nie
3.4. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
3.5. Informacje dodatkowe:
Nazwa i adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Krajowy Numer Identyfikacyjny: 93219551600000,
ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel.71/31-66-167, e-mail zgk@zgk-katy.pl,
Adres strony internetowej (URL): www.zgk-katy.pl

3.6. Rodzaj Zamawiającego
Spółka jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”)

3.7. Wspólne udzielanie zamówienia
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
(nie dotyczy)
3.8. Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Nie
3.9. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie do pobrania specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zgk-katy.pl#przetargi/ogłoszenia
3.10. Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
3.11. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
3.12. Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
3.13. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 26b 55-080 Kąty
Wrocławskie.
3.14. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon model L1 do 2,5 tony, rok produkcji 2018r.
Pojazd fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania.
Numer referencyjny: ZGK/DUK-PN/08/2018
4.1. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny
nie
4.2. Rodzaj zamówienia
Dostawa
4.3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie jest podzielone na części
(Nie dotyczy)
4.4. 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.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego typu furgon model L1 do 3,5
tony, rok produkcji 2018r. Pojazd fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania.
Pojazd musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
Oferowany pojazd musi być wyposażony w pakiet podstawowy składający się z ważnej
gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim i katalogu
części zamiennych.
Wykonawca dostarczy pojazd wraz z niezbędnym wyposażeniem do siedziby
Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
Pojazd winien posiadać świadectwo homologacji na pojazd ciężarowy.
Nadwozie pojazdu: furgon metalowy nieizolowany, bez przeszklenia części ładunkowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ –
Opis przedmiotu zamówienia.
4.5. Główny kod CPV:
34100000-8
4.6. Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta:
(nie dotyczy)
4.7. 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

4.8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 30 dni od dnia podpisania umowy
V INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Zamawiający określa n/w warunki udziału w postępowaniu:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00
zł brutto
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia oraz
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
a) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym autoryzowanym punktem serwisowym zapewniającym serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 35 km od siedziby Zamawiającego.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego dokumentu –
wykazu autoryzowanych punktów serwisowych.

VI PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt 5.4 Regulaminu
udzielania zamówień, ppkt 1)-14) Regulaminu.
VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
7.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
7.2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca może
wskazać Zamawiającemu bazę danych, z której może on pozyskać ten odpis.
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt a) składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w pkt 5.4 ppkt 2) i 9)
Regulaminu udzielania zamówień. Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto.
2. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych zapewniających serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny
X WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE,
DOSTAWY LUB USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
(nie dotyczy)

XI DODATKOWE DOKUMENTY
11.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 7.1.
11.2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów tj.:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) informacji czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
11.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
rozdz. VIII pkt a)-c) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
11.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w rozdz. VII pkt 7.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zamieszcza
w oświadczeniu o którym mowa w rozdz. VII pkt 7.1 informacje o podwykonawcach. Będzie
to potwierdzenie braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu.
XII PROCEDURA
12.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
12.2. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
12.3. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
12.4.Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
12.5. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
12.6. Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
12.7. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
12.8. Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:
Nie
12.9. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
(nie dotyczy)
12.10. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
(nie dotyczy)
12.11. Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
XIII KRYTERIA OCENY OFERT
13.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria
Znaczenie
Cena
90%
Czas reakcji serwisu
10%
13.2. Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
Tak
13.3. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
(nie dotyczy)
13.4. Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
(nie dotyczy)
13.5. Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
(nie dotyczy)
13.6. Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
(nie dotyczy)
13.7. Licytacja elektroniczna
(nie dotyczy)
13.8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
13.9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

XIV ZMIANA UMOWY
14.1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
NIE
(Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian):
Zamawiający określa zakres zmian oraz warunki ich przeprowadzenia:
XV INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
15.1 Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
(nie dotyczy)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
(nie dotyczy)
15.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:16.08.2018r. godzina: 11:00.
15.3. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
15.4. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
Język polski
15.5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
15.6. 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
15.7. 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
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