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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400014-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Pojazdy do zbierania odpadów
2017/S 195-400014

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
Tel.:  +48 544121805
E-mail: saniko@saniko.com.pl 
Faks:  +48 544121804
Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do zbierania i transportu odpadów typu śmieciarka dla
PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 2 zadania.
Numer referencyjny: BZ/ZP.12/02/10/17.

II.1.2) Główny kod CPV
34144511

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do zbierania i transportu
odpadów typu śmieciarki bezpylne dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 2 zadania:
Zadanie nr 1: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka z zabudową dwukomorową, w ilości 1 szt.
Zadanie nr 2: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka mikro, w ilości 1 szt.
Parametry techniczne pojazdów objętych przedmiotem zamówienia, określa rozdz. III SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka z zabudową dwukomorową
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna
z zabudową dwukomorową, przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z
dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami, z
funkcją kompaktującą, na podwoziu trzyosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3 max 21 m3,
przystosowana do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l, w ilości 1 szt. Wymagane parametry
techniczne pojazdu będącego przedmiotem zamówienia, określa rozdz. III pkt. 2 ppkt. 2.1. SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN.
2. Termin realizacji zamówienia tj. termin dostawa pojazdu stanowi kryterium oceny ofert. Max termin dostawy
pojazdu wynosi 56 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty składanej w postępowaniu wypełniony formularz
parametrów technicznych oferowanego pojazdu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka mikro
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Komunalna 4, 87- 800 Włocławek.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna
„mikro”, przeznaczona do wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym, na podwoziu
dwuosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej min. 6 m³ max 7 m³, z funkcją kompaktującą, przystosowana do
opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l, w ilości 1 szt., o dopuszczalnej masie całkowitej do 9
t. Wymagane parametry techniczne pojazdu będącego przedmiotem zamówienia, określa rozdz. III pkt. 2 ppkt.
2.2. SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN.
2. Termin realizacji zamówienia tj. termin dostawa pojazdu stanowi kryterium oceny ofert. Max termin dostawy
pojazdu stanowi 42 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty składanej w postępowaniu wypełniony formularz
parametrów technicznych oferowanego pojazdu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zadanie Nr 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 3 dostawy pojazdów typu śmieciarki z zabudową dwukomorową,
przeznaczone do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, z dwoma niezależnymi urządzeniami
zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami, z funkcją kompaktującą, na podwoziu
trzyosiowym o wartości min. 800 tys. brutto każda wykazana dostawa. Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
Zadanie Nr 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 3 dostawy pojazdów typu śmieciarki „mikro”, przeznaczone do
wywozu odpadów komunalnych z urządzeniem zasypowym tylnym, na podwoziu dwuosiowym, o pojemności
skrzyni ładunkowej min. 6 m³ max 7 m³, z funkcją kompaktującą, o wartości min. 400 tys. brutto każda
wykazana dostawa. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia referencji bądź innych dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie wykazanych dostaw.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o,. ul. Komunalna
4, 87-800 Włocławek – salka konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,
w wysokości: Zadanie nr 1: 8 000 PLN, Zadanie nr 2: 4 000 PLN
1. Zamawiający wykluczy z prowadzonego postępowania Wykonawców, wobec których zaistniała którakolwiek z
przesłanek wykluczenia wymienionych w treści art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy z
dnia 29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w prowadzonym postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 6.1. ppkt 1 – 7 SIWZ.
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty
wymienione w Rozdziale VI..I. SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
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Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt. 6.3. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się: (...) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie (...) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: (...) w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017
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