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Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko -ładowarki 

Numer ogłoszenia: 339815 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. , ul. Stawowa 21, 46-220 Byczyna, woj. 

opolskie, tel. 77 4134560, faks 77 4134560. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego powstała w wyniku przekształcenia zakładu 

budŜetowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko -ładowarki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko -ładowarki  – 1 sztuki 
fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, wyprodukowanej nie wcześniej niŜ w 2011 r. 
Warunki Leasingu: 
 

Leasing operacyjny rozliczany w walucie Złoty polski 
Liczba rat leasingowych 60 
Okres leasingu 60 miesięcy 
Wartość wpłaty wstępnej 15 % wartości brutto koparko – ładowarki  
Wartość wykupu koparko – ładowarki po zakończonej umowie 
leasingu 

1 % 

 
 



Postanowienia dodatkowe: 
− Zaoferowana koparko ładowarka kołowa wyprodukowana była nie wcześniej niŜ w 2011 r., i była formalnie 

nowa, jak równieŜ wszystkie podzespoły i elementy były formalnie nowe, 
− Zaoferowana koparko-ładowarka kołowa w Ŝadnym elemencie nie była uszkodzona i była dopuszczona 

do ruchu przez właściwy organ. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

− udzielenia Zamawiającemu min. 60 miesięcznego okresu gwarancji lub min 5000 mth.  
− dostarczenia wraz z koparko ładowarką kołową: 

1. kompletu kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,  
2. wszelkie przedmioty dostarczone przez producenta a niezbędne do prawidłowego uŜytkowania 

koparko ładowarki kołowej,  
3. następującą dokumentację w języku polskim obejmującą:  

− ksiąŜkę serwisową koparko ładowarki kołowej,  
− fabryczną instrukcję obsługi koparko ładowarki kołowej, wraz ze wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji koparko ładowarki kołowej przez Zamawiającego – 1 
komplet,  

− protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane – 1 komplet,  
− atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia – 1 komplet,  
− potwierdzenie dokonania ubezpieczenia,  
− odpis dokumentu gwarancyjnego ze wskazanymi warunkami gwarancji,  
− dokumentacja UDT – jeśli jest wymagana,  
− wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,  
− świadectwo homologacji na terenie RP,  
− katalog części zamiennych. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku PN.: „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia”. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, iŜ przed dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy moŜe 
przeprowadzić oględziny stanu technicznego maszyny, w celu sprawdzenia informacji podanych w ofercie 
ze stanem rzeczywistym, oraz wykona jazdę próbną i przeprowadzi próbę działania oprzyrządowania. 
Ewentualny termin zostanie uzgodniony z oferentem telefonicznie i potwierdzony faksem. Po dokonaniu 
powyŜszych czynności Zamawiający sporządzi notatkę i przedstawi Oferentowi do potwierdzenia. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
34144710-8 - Ładowarki jezdne 
66114000-2 – usługi leasingu 
 

Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8, 66.11.40.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60. 

 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 



• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy 

przedłoŜyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  



b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 

innych dokumentów rejestrowych  

c) załącznik nr 4. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 90  

• 2 - oprocentowanie leasingowe - 10  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się następujące zmiany umowy:  

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w umowie leasingu z powodu ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT bez konieczności zmiany treści umowy leasingu. W takim przypadku wynagrodzenie 

naleŜne wykonawcy ulegnie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki 

tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego,  

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w umowie leasingu z powodu zmiany aktualnej 

stawki WIBOR - zgodnie z mechanizmem korekty części odsetkowej określonej w umowie leasingu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ul. Stawowa 21 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  

30.12.2011 godzina 10:00,  

miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ul. Stawowa 21 46-220 Byczyna sekretariat. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
 


