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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Łódź
91-842
Polska
Tel.: +42 6160414
E-mail: przetargi@mpolodz.pl
Faks: +42 6160751
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpolodz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpolodz.pl
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
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową
bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18 m3. - max. 21 m3
Numer referencyjny: ZP/32/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34144500

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych, z fabrycznie
nową zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni min. 18 m3 - max. 21 m3, z trzecią osią
skrętną, przystosowanych do odpadów różnych, w ramach leasingu operacyjnego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych, z fabrycznie
nową zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni min. 18 m3 - max. 21 m3, z trzecią osią
skrętną, przystosowanych do odpadów różnych, w ramach leasingu operacyjnego.

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 miesiącach: 60
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający działając na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP, ustanawia prawo opcji, stanowiące maksymalną
wielkość przedmiotu zamówienia, określając następujące warunki jego realizacji:
a) Realizacja dostawy pojazdów w ramach prawa opcji zależeć będzie wyłącznie od decyzji Zamawiającego.
Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na
realizację dostawy w ramach prawa opcji oraz istnienie aktualnej potrzeby dostawy przedmiotowych pojazdów.
b) Prawem opcji objęta jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego do 3 szt. pojazdów ciężarowych, z
fabrycznie nową zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni min. 18 m3 – max. 21 m3.
c) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie tj dostawy jednego, dwóch lub trzech pojazdów.
d) Skorzystanie z prawa opcji, czyli złożenie oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia, nastąpi
najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia popisania umowy obejmującej zamówienie podstawowe, poprzez
złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. c. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości skorzystania z
prawa opcji.
e) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.

3/4

f) Przedmiotem dostawy w ramach prawa opcji, będą pojazdy spełniające wszystkie warunki w tym warunki
techniczne, gwarancji oraz dostawy, opisane w przedmiotowym SIWZ, ofercie oraz zwartej umowie.
g) Warunki leasingu, w tym termin trwania (ilość rat), dla dostawy pojazdów w ramach prawa opcji będą
minimum takie same jak warunki dla pojazdów w zamówieniu podstawowym zawarte w SIWZ, złożonej ofercie
oraz zawartej umowie.
h) Pojazdy objęte prawem opcji będą musiały być dostarczone w terminie zaproponowanym przez wykonawcę
w ofercie, dla dostawy pojazdów w ramach zamówienia podstawowego. Termin dostawy liczony będzie od dnia
doręczenia do Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
i) Cena dostawy jednej sztuki pojazdu w ramach prawa opcji będzie taka sama jak cena jednej sztuki pojazdu w
ramach zamówienia podstawowego, określona przez wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych, 00/100).
2. Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 300 000,00 (słownie: jeden milion trzysta
tysięcy złotych, 00/100).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Minimum 2 dostaw fabrycznie nowych, samochodów ciężarowych, z fabrycznie nową zabudową bezpylną lub
bezpylną - bębnową jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 18 m3 - 21 m3 oraz
2. Minimum 2 dostaw fabrycznie nowych pojazdów z wykorzystaniem leasingu operacyjnego, o wartości min.
500 000,00 zł brutto każda dostawa.

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
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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: 23/11/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zamawiający otworzy koperty w swojej siedzibie (sala 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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowaw Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2017

