
Małkinia: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.
Numer ogłoszenia: 214884 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Nurska 
144, 07--32 Małkinia, woj. mazowieckie, tel. 29 644 86 62, faks 29 644 86 62.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w ramach leasingu 
operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji min. 2014 r.) w 
ramach leasingu operacyjnego za stałe raty leasingowe w okresie 48 miesięcy z opcją wykupu. 
Ciągnik rolniczy musi posiadać: - niezbędną dokumentację tj. deklarację zgodności, instrukcje 
bezpiecznego stosowania, atesty i homologację dopuszczające do eksploatacji i ruchu drogowego, 
przeglądy techniczne dopuszczające do eksploatacji i ruchu drogowego, w tym m.in. dowód 
rejestracyjny; - książki serwisowe i karty gwarancyjne wydane przez producenta; - dokumenty 
gwarancyjne określające warunki serwisowania, m.in. okresy gwarancji, terminy usunięcia wad i 
usterek, a także wskazujące całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki 
odpowiedzialności gwaranta. W ramach serwisu gwarancyjnego wykonawca będzie usuwał 
bezpłatnie zgłaszane awarie przedmiotu zamówienia; - instrukcje eksploatacji oraz wykaz części 
zamiennych. Ponadto przedmiot zamówienia w dniu przekazania powinien być gotowy do 
eksploatacji tj.: - posiadać zdolność sprzęgania i pracy ciągnika z osprzętem; - posiadać stany 
płynów eksploatacyjnych w wymaganym przez producenta poziomie; - posiadać podstawowe 
narzędzia do eksploatacji. Wymagania dotyczące leasingu: Okres leasingu - 48 miesięcy. W okresie
leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 47 miesięcznych równych rat 
leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.
Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie 
trwania umowy leasingu - płatność rat - do 20 każdego miesiąca, począwszy od następnego 
miesiąca po przekazaniu przedmiotu zamówienia. Oprocentowanie stałe niezmienne w okresie 
obowiązywania umowy. Opłata wstępna w wysokości 10% ceny netto nabycia przez Wykonawcę 
(leasingodawcę) przedmiotu leasingu zostanie uiszczona w dniu podpisania umowy przez obie 
strony. Opłata wstępna zostanie uiszczona przelewem z konta Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w wysokości 1% wartości netto 
przedmiotu leasingu. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie
odpowiednich dokumentów przenoszących własność leasingu podpisanych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę za cenę wskazaną w ofercie. Zamawiający przed spłatą ostatniej raty leasingowej 
zobowiązuje się złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa zakupu przedmiotu leasingu, a cenę 
zakupu ureguluje w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Wykonawca (leasingodawca) jest 
zobowiązany do opracowania i przedłożenia w ofercie harmonogramu rat leasingowych na cały 



okres obowiązywania umowy, począwszy od następnego miesiąca po przekazaniu przedmiotu 
zamówienia. Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca).
Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w złotych polskich z 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia oraz 
warunki dodatkowe są zawarte w pkt. 3 SIWZ..

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie 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.2) ZALICZKI

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

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik 
nr. 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniane 
będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik 
nr. 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniane 
będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik 
nr. 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniane 
będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik 
nr. 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniane 
będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku.



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik 
nr. 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniane 
będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

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

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

 wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz specyfikacji technicznej (dotyczy
parametrów technicznych i  wyposażenia przedmiotu zamówienia)  -  załącznik nr 4 do



SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY

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

a) formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) pełnomocnictwo, w 
przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub 
notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla 
osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia, jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika 
z innych dokumentów dołączonych do oferty - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), d) harmonogram rat leasingowych na cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, e) w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im 
części zamówienia (jeżeli dotyczy).

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 73 
 2 - Termin dostawy - 2 
 3 - Termin gwarancji - 2 
 4 - Serwis - 20 
 5 - Rocznik - 3 

IV.2.2) 

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W 
szczególności dopuszczalne są zmiany: - gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknęła z 
okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jednocześnie nie 
są to okoliczności, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca; - gdy wystąpi 
zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego 
przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy 
prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); - nastąpi zmiana przepisów prawnych 
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in.: zmiana urzędowej stawki podatku VAT 
mającej wpływ na cenę; - zmiany są korzystne dla Zamawiającego; - zmiany technologiczne 
niemożliwe do przewidzenia; - zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w 
ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - nastąpi 
wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa 
powszechnego (ustawy, rozporządzenia), aktów prawa miejscowego bądź przepisów 
wewnętrznych; - działanie siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zgkim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

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



29.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. 
Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna - sekretariat.

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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


