
Ogłoszenie nr 510123374-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego zamiatarki
podwoziowej fabrycznie nowej lub używanej, wykorzystywanej wyłącznie jako demonstracyjna

lub wystawiennicza”

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: 551429-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540116344-N-2020

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): www.mzu.skawina.com.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego zamiatarki podwoziowej fabrycznie nowej lub używanej, wykorzystywanej wyłącznie jako
demonstracyjna lub wystawiennicza”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
zp-02-2020

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 zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej lub demonstracyjnej zamiatarki podwoziowej
dla Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. w Skawinie. Fabrycznie nowa zamiatarka uliczna powinna spełniać następujące wymagania:
PODWOZIE 1. Rok produkcji – minimum 2018 2. Silnik o mocy powyżej 220 KM spełniający normę emisji spalin EURO 6 3. Dopuszczalna
masa całkowita w przedziale od 15 -16 ton 4. Skrzynia biegów manualna 5. Rozstaw osi maksymalnie 3600 mm 6. Kabina zamknięta,
oszklona, dwuosobowa ogrzewana i klimatyzowana 7. Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka główne 8. Elektryczne sterowanie szyb
9. Układ kierowniczy z kierownicą z lewej strony 10. Komputer pokładowy 11. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 12.
Wspomaganie układu kierowniczego 13. ABS i ASR 14. Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego 15. Kolor – Biały (kabina
podwozia ) 16. Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny , pomarańczowe ( tzw. kogut”) 17. Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej 18.
Podwozie wyposażone w lusterka oraz oświetlenie zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 19. Imobiliser 20.
Tachograf 21. Minimalny wymagany okres gwarancji na podwozie – 12 miesięcy ZABUDOWA 22. Rok produkcji – minimum 2018 23. Zbiornik
na zmiotki o pojemności minimum 6,5 m3, wyposażony w sito/kratę do wyłapywania liści 24. Moc silnika zamiatarki nie mniejsza niż 50 kW,
spełniający normy emisji spalin wg normy minimum EURO MOT IIIB 25. Hydrauliczny napęd szczotek 26. Szerokość powierzchni zamiatania w
zakresie od 2900 mm do 3500 mm, przy użyciu dwóch agregatów zamiatających 27. Mechaniczne lub pneumatyczne oczyszczanie sit 28. Dwa
agregaty zamiatające ( lewy i prawy) ze szczotkami talerzowymi o średnicy minimum 550 mm i szczotkami walcowymi umieszczonymi w
obrębie ssawy 29. Sterowanie szczotkami talerzowymi (prędkość, pozycja) z kabiny kierowcy 30. Szczotka walcowa o długości minimum 1200
mm, sterowana prawo-lewo 31. Automatyczne chowanie się szczotek talerzowych pod podwozie w przypadku napotkania przeszkody 32.
Możliwość równoczesnej pracy dwoma agregatami zamiatającymi 33. Zbiornik lub zbiorniki na wodę o pojemności minimum 1600 litrów – nie
podnoszone podczas wysypywania zmiotek. 34. Tylna klapa zbiornika otwierania i zamykana hydraulicznie – uchylna 35. Wąż z przyłączem
„Storz” do napełniania 36. Wąż ręczny do mycia pojazdu o długości min. 5 m 37. Prędkość szczotki talerzowej 100 do 150 obr/min. 38. Dysze
ssące wykonane z lekkich stopów o wysokiej wytrzymałości 39. System unoszenia dysz ssących w celu zbierania większych odpadów 40.
Kamera video zamontowana z tyłu pojazdu 41. Światła ostrzegawcze typu LED 42. Oświetlenie robocze wszystkich szczotek 43. Kolor
zabudowy – pomarańczowy (oranż) 44. Certyfikat PM 10 (potwierdzenie, certyfikat EUnited) 45. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, gumowe
dywaniki podłogowe 46. Zestaw kluczy do odkręcania kół 47. Podnośnik hydrauliczny 48. Minimalny okres gwarancji zabudowy – 12 miesięcy
49. Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem 50. Minimum jeden schowek narzędziowy Zamiatarka musi spełniać
powyższe parametry techniczne, a także być wykonana zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz spełniać obowiązujące w Polsce przepisy z
zakresu BHP. Wykonawca przeszkoli operatora maszyny Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamiatarki w dniu dostawy
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli zamiatarka nie będzie spełniała celu, do którego jest przeznaczona, w przypadku
stwierdzenia niewłaściwego stanu technicznego, ustalenia iż faktyczne parametry i wyposażenie zamiatarki są niezgodne z parametrami i
wyposażeniem określonym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający przeprowadzi
oględziny oraz dokona sprawdzenia stanu technicznego zamiatarki i kontroli sprawności urządzeń w niej zawartych. WARUNKI LEASINGU
OPERACYJNEGO 1. Okres leasingowania – 48 lub 47 miesięcy, raty równe. 2. Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w miesiącu
następnym po podpisaniu umowy i opłaceniu opłaty wstępnej. 3. Opłata wstępna w wysokości nie większej niż 75 000,00 zł netto. 4. Opłata
za wykup nastąpi po opłaceniu ostatniej raty leasingowej. 5. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów. 6. Zapłata opłaty
wstępnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania
umowy. 7. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez postanowienia Kodeksu Cywilnego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo
wyboru ubezpieczyciela ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 9. Cena podana w ofercie nie obejmuje
kosztów ubezpieczenia przedmiotu umowy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków i opłat związanych z prowadzeniem usług tymi
pojazdami.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34921100-0

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Z uwagi
na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty
najkorzystniejszej – Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.

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


