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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246342-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Lubelski: Pojazdy silnikowe
2019/S 102-246342

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Lwowska 37 A
Tomaszów Lubelski
22-600
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Sidorowicz
Tel.:  +48 846642461
E-mail: wieslaw.sidorowiczi@pgkim-tomaszow.pl 
Faks:  +48 846645101
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samochodu specjalistycznego
Numer referencyjny: SM/10/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34100000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji od 2018 r. do 2020 r.) samochodu
ssąco–ciśnieniowego o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej o n/w
parametrach.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tomaszów Lubelski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Pojazd wraz z zabudową specjalną o funkcji ssąco–ciśnieniowej:
1.1 Przeznaczony głównie do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej,
1.2 Zapewniający największą mobilność w terenie zabudowanym.
2. Zabudowany pojazd musi posiadać dokumenty niezbędne do zarejestrowania jako pojazd specjalny w świetle
przepisów RP.
3. Termin realizacji zamówienia i dostawy zabudowanego pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami - do dnia
31.5.2020 roku.
4. Okres gwarancji i rękojmi na podwozie:
a. Min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) – serwis producenta musi znajdować się w woj. lubelskim,
b. Serwis gwarancyjny oraz przeglądy podwozia będą wykonywane w autoryzowanej stacji obsługi wskazanej w
ofercie.
c. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego, w tym
wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (koszty dojazdu oraz robocizny i materiałów ponosi Zamawiający).
5. Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę:
a. Min. 24 miesiące – serwis producenta musi znajdować się w Polsce,
b. Serwis gwarancyjny oraz przeglądy zabudowy będą wykonywane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w
Tomaszowie Lubelskim,
c. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego
zabudowy, w tym wykonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producenta zabudowy
(koszty dojazdu oraz robocizny i materiałów ponosi Wykonawca).
6. Reakcja serwisu max. 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia (faksem, e-mailem) lub zgłoszenia
telefonicznego do godz. 15:00 każdego dnia roboczego (pon.-pt.).
7. Warunki gwarancji nie mogą być sprzeczne z zapisami SIWZ i umowy.
8. Pojazd musi posiadać kartę pojazdu, dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu jako pojazd specjalny,
instrukcje eksploatacji i konserwacji, karty gwarancyjne, karty charakterystyk technicznych, deklaracje
zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. Załączone dokumenty powinny umożliwiać rejestrację i
eksploatację pojazdu w Polsce.
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9. Pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w Polsce w zakresie: ochrony środowiska,
przepisów o ruchu drogowym, przepisów BHP.
10. Pojazd/zabudowa musi być tak skonstruowany, aby nie było konieczności zgłaszania urządzenia do Urzędu
Dozoru Technicznego – potwierdzenie wraz z uzasadnieniem Wykonawca złoży w formie pisemnej przy
podpisaniu umowy.
11. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji w Tomaszowie Lubelskim.
12. Zamówienie obejmuje również szkolenie w siedzibie Zamawiającego max. 6 operatorów w zakresie obsługi
i eksploatacji technicznej, zakończone wystawieniem zaświadczeń upoważniających do wykonywania obsługi,
eksploatacji i konserwacji zamawianego pojazdu. Szkolenie odbędzie się w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od
dnia dostawy samochodu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

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
Koniec: 31/05/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS: 02.03.00-00-0310/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej działanie:
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubel...

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 072-169716

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2019
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: 02/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub., ul. Lwowska 37A,
22-600 Tomaszów Lubelski, POLSKA, pokój nr 7

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169716-2019:TEXT:PL:HTML
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

