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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15074-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Pojazdy silnikowe
2022/S 008-015074

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: "Zakład Komunalny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 69
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 45-574
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Paszko
E-mail: adam.paszko@zk.opole.pl 
Tel.:  +48 774562569
Faks:  +48 774563258
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zk.opole.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia?searchText=Opole
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
Inny rodzaj: Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego wraz z usługami serwisowymi - z opcją wykupu samochodów 
ciężarowych - wywrotek o dmc 3,5 Mg
Numer referencyjny: PN/1/ORG/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

12/01/2022 S8
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:adam.paszko@zk.opole.pl
https://zk.opole.pl
https://e-propublico.pl/Ogloszenia?searchText=Opole


Dz.U./S S8
12/01/2022
15074-2022-PL

2 / 7

w

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66100000 Usługi bankowe i inwestycyjne
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu trzech fabrycznie 
nowych samochodów ciężarowych – wywrotek tego samego typu i modelu o dopuszczalnej masie całkowitej 
3,5 Mg, konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu prawostronnego, wyposażonych w kabiny załogowe, 
napędzanych silnikami spalinowymi zasilanymi olejem napędowym, z napędem na oś tylną. Samochody mają 
być również przystosowane do łączenia z przyczepą kategorii O2 za pomocą zaczepu kulowego.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) zakup i zarejestrowanie 3 samochodów – wywrotek, spełniających wymagania Zamawiającego;
b) dostawę samochodów do bazy Działu Zieleni Miejskiej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu oraz 
wykonanie próby eksploatacyjnej;
c) przeszkolenie 3 kierowców w zakresie użytkowania pojazdów;
d) gwarancja na kompletne pojazdy na okres zgodny z ofertą, nie krótszy niż 24 miesiące;
e) serwisowanie pojazdów w okresie 60 miesięcy;
f) ubezpieczanie przedmiotu dostawy przez cały okres leasingu;
g) wykonywanie pozostałych zobowiązań z tytułu zawartej umowy dostawy w formie leasingu operacyjnego z 
opcją wykupu;
h) załadunek i rozładunek, transport, ubezpieczenie transportu, podatki dotyczące transportu oraz ewentualne 
wszystkie koszty celne;

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: 90
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- dwie dostawy, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto każda, fabrycznie nowych pojazdów 
ciężarowych - wywrotek o dmc 3,5 t.
(doświadczenie to wykazać należy w dwóch odrębnych umowach/zleceniach o wartości nie mniejszej niż 200 
000,00 zł netto każda).
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda 
następujących podmiotowych środków dowodowych: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – 
w zakresie wskazanym w SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
Szczegółowe zasady wprowadzania zmian zostały określone w PPU.
4. Zgodnie z art. 432 ustawy Pzp umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2022
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Czas lokalny: 10:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 15/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego.
1) Okres trwania umowy: 60 miesięcy
2) Forma leasingu: operacyjny
3) Opłata wstępna: 10%
4) Ilość rat leasingowych: 59 równych, stałych miesięcznych rat, zgodnie z harmonogramem - koszt 
zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty);
5) Wartość wykupu: 1%
6) Waluta oferty: PLN
7) Wykonawca przedłoży harmonogram spłat w formie załącznika do umowy leasingu.
8) Ubezpieczenie samochodu OC+AC+NW przez cały okres trwania leasingu jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Koszt ubezpieczenia powinien być ujęty w kwocie leasingu przez cały okres trwania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. 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 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 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.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2022
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