
Ogłoszenie nr 510143862-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu
specjalistycznego wraz z zabudową typu śmieciarka” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 565301-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://www.mzu.skawina.com.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. zo.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego wraz z zabudową typu śmieciarka”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-07-2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) 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 niniejszego zamówienia jest dostawa pojazdu z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10 m3 (+/- 10%)
przystosowanym do zbiórki bioodpadów, w tym odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów komunalnych marki MAN lub SCANIA.
PODWOZIE - rok produkcji podwozia: min 2011 rok - przebieg: max. 350.000 km - dopuszczalna masa całkowita: do 12 Mg - kabina dzienna,
krótka kompaktowa - ilość miejsc siedzących: 3 wyposażone w pasy bezpieczeństwa - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - szyby
drzwi kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie, - regulacja zasięgu świateł, - oświetlenie wnętrza kabiny. UKŁAD JEZDNY - podwozie 2-
osowe, - rozstaw osi 3.300 – 3.500 mm - oś przednia z zawieszeniem parabolicznym, - oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym, - ogumienie
kół jezdnych o średnicy 17,5” – nowe - stabilizatory osi przedniej i tylnej, - regulacja wysokości zawieszenia. UKŁAD HAMULCOWY - system
zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), - hamulce tarczowy osi przedniej i tylnej. SILNIK - wysokoprężny, chłodzony cieczą,
- co najmniej 6-cylindrowy, o pojemności do 7.000 cm3 - moc silnika: 210-240 KM - norma emisji spalin: min. EURO 5, - urządzenie
rozruchowe: płomieniowe lub żarowe. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU - skrzynia biegów: manualna - przystawka odbioru mocy od skrzyni
biegów. UKŁAD KIEROWNICZY - wspomaganie: hydrauliczne, - kierownica: po lewej stronie pojazdu z regulacją wysokości i kąta pochylenia
oraz blokadą koła kierownicy. UKŁAD PALIWOWY - zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 140 l WYPOSAŻENIE - apteczka, - trójkąt
ostrzegawczy, - lampa ostrzegawcza, - podnośnik hydrauliczny min. 10 Mg - klin pod koła – 2 szt - gaśnica. ZABUDOWA - pojemność skrzyni
ładunkowej 10 m3 (+/- 10%), - ściany zabudowy owalne wykonane z jednego arkusza blachy, - podłoga skrzyni ładunkowej płaska z
zaworem spustowym do usuwania odcieków, - możliwość zmiany stopnia zagęszczania w układzie hydraulicznym w zależności od rodzaju
odpadów nie mniej niż 3 stopnie. - stopień zagęszczania odpadów – nie mniej niż 1:5, - zabudowa uszczelniona, przystosowana do przewozu
odpadów o znacznym stopniu uwodnienia (np.: liście, trawa, odpady kuchenne itp.) - króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem
spustowym, - długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej bez kosza zasypowego max. 3.800 mm, - szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej –
max. 2.300 mm, - wysokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej – max. 1.800 mm - udźwig urządzenia załadowczego – min. 650 kg, - napęd
hydrauliki zabudowy z odsilnikowej przystawki odbioru mocy, - kosz zasypowy wykonany z blachy trudnościeralnej np. typu Hardox, -
siłowniki podnoszenia/opuszczania odwłoka umieszczone z boku zabudowy, - objętość kosza zasypowego min. 1,3 m3, - mechanizm
zgniatania liniowo płytowy (szufladowy), - prowadnice płyty wypychającej umieszczone w ścianach bocznych zabudowy, - urządzenie
wrzutowe dostosowane do współpracy z pojemnikami o objętości od 80 do 1.100 litrów, - blokowanie pojemnika na grzebieniu urządzenia
wrzutowego, - siłowniki prasy zgniatającej – hydrauliczne umieszczone po obydwu stronach odwłoka, - sterowanie urządzenia załadowczego
– hydrauliczne, umieszczone po obydwu stronach odwłoka, - system uwalniania zakleszczonych przedmiotów, - sterowanie cyklami prasy
zgniatającej automatyczne i ręczne, - możliwość sterowania poszczególnymi cyklami prasy zgniatającej za pomocą przycisków kasety
sterującej, - kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie kierowcy, - dwa reflektory robocze
umieszczone z tyłu, po prawej i lewej stronie zabudowy, - możliwość montażu instalacji systemu GPS oraz czujników otwarcia odwłoka, -
zbiornik na wodę o pojemności min. 10 litrów z kranem, - zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN-1501 - stopnie dla ładowaczy z
wykończeniem przeciwpoślizgowym, - minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa, POZOSTAŁE WYMAGANIA - długość całkowita pojazdu max.
7.500 mm, - masa przewożonych odpadów min. 4,2 Mg, - kolor zabudowy: zielony, pomarańczowy lub biały, - pojazd musi być
zarejestrowany w Polsce jako pojazd ciężarowy specjalny do przewozu odpadów komunalnych. - pojazd nie może posiadać napisów
reklamowych czy tez oznaczenia innej firm z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu. Zaoferowany pojazd przez Wykonawcę musi znajdować się na
terytorium Rzeczypospolitej polskiej. Wykonawca ( firma leasingowa) zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy sprzedaży
na pojazd określony w SIWZ. - pojazd musi spełniać niżej wymienione wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert z
wyposażeniem wyższym niż wymagane. - 6 miesięczna gwarancja na podwozie oraz zabudowę WARUNKI LEASINGU OPERACYJNEGO - Okres
leasingowania – 48 miesięcy, raty równe. - Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w miesiącu następnym po podpisaniu umowy. -
Opłata początkowa w wysokości 0% ceny pojazdu. - Opłata manipulacyjna max. 0,5% - Opłata za wykup – nie większa niż 5% nastąpi po
opłaceniu ostatniej raty leasingowej. - Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów. - Zapłata opłaty manipulacyjnej, rat
leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy. -
Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu
Cywilnego. - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu
leasingu. - Cena podana w ofercie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia przedmiotu umowy oraz wszystkich wymaganych przepisami
podatków i opłat związanych z prowadzeniem usług pojazdem..

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6

Dodatkowe kody CPV: 34144511-3, 66114000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony



III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 436300.00 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KGP Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 15 
Kod pocztowy: 43-410 
Miejscowość: Marklowice Górne 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 436300.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 436300.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 436300.00 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 



 
Drukuj


