
Ogłoszenie nr 510545420-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu
ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych na używanym podwoziu –

odkupionym od Zamawiającego, z nową zabudową szczelną”. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 766121-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.mzu.skawina.com.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych na używanym
podwoziu – odkupionym od Zamawiającego, z nową zabudową szczelną”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-10-2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 

ZABUDOWA - pojemność skrzyni ładunkowej 16 m3 - masa przewożonych odpadów minimum 7000 kg, - ściany zabudowy owalne
wykonane z jednego arkusza blachy, - przekrój skrzyni ładunkowej prostokątny, skrzynia wzmocniona zewnętrznymi profilami stalowymi, -
podłoga skrzyni ładunkowej płaska z zaworem spustowym do usuwania odcieków, - możliwość zmiany stopnia zagęszczania w układzie
hydraulicznym w zależności od rodzaju odpadów nie mniej niż 3 stopnie, - przystosowana do załadunku pojemników od 110 l do 1100 l, -
stopień zagęszczania odpadów – nie mniej niż 1:5, - zabudowa uszczelniona, przystosowana do przewozu odpadów o znacznym stopniu
uwodnienia (np.: liście, trawa, odpady kuchenne itp.), - zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem mechanizmu w przypadku
rozszczelnienia układu hydraulicznego, - króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym - udźwig urządzenia załadowczego
– min. 650 kg, - napęd hydrauliki zabudowy z odsilnikowej przystawki odbioru mocy, - kosz zasypowy szczelny, wykonany z blachy
trudnościeralnej np. typu Hardox, - siłowniki podnoszenia/opuszczania odwłoka umieszczone z boku zabudowy, - objętość kosza
zasypowego min. 1,8 m3, - mechanizm zgniatania liniowo płytowy (szufladowy), - prowadnice płyty wypychającej umieszczone w ścianach
bocznych zabudowy, - blokowanie pojemnika na grzebieniu urządzenia wrzutowego, - siłowniki prasy zgniatającej – hydrauliczne
umieszczone po obydwu stronach odwłoka, - sterowanie urządzenia załadowczego – hydrauliczne, umieszczone po obydwu stronach
odwłoka, - system uwalniania zakleszczonych przedmiotów, - sterowanie cyklami prasy zgniatającej automatyczne i ręczne, - zamocowanie
na miotłę i łopatę, - kamera do obserwacji pola pracy obsługi z wyświetlaczem min. 6” LCD w kabinie, - pulpit sterowniczy w kabinie
zawierający co najmniej: a) przycisk „stop awaryjny”, b) przycisk sygnału awaryjnego, c) wyłącznik lampy błyskowej ostrzegawczej oraz
lampy oświetlenia roboczego d) panel terminala graficznego z wyświetlaczem LCD min. 4” zawierający co najmniej: zaprogramowane
przyciski ( załączanie „załadunku/rozładunku”, przełączanie „załadunek/rozładunek”, wyłączanie dowolnej funkcji), ostrzeżenia o stanach
awaryjnych układu, - dwa reflektory robocze umieszczone z tyłu, po prawej i lewej stronie zabudowy, - lampa ostrzegawcza oraz lampa
oświetlenia roboczego LED w tylniej części zabudowy - możliwość montażu instalacji systemu GPS oraz czujników otwarcia odwłoka, -
zbiornik na wodę o pojemności min. 10 litrów , - stopnie dla ładowaczy z wykończeniem przeciwpoślizgowym, - minimum dwa wyłączniki
bezpieczeństwa, - zabudowa musi spełniać aktualnie obowiązujące wytyczne oraz normy Unijne oraz danych o położeniu pojazdu, miejsc
postoju, miejsc wyładunku odpadów oraz weryfikację tych danych. POZOSTAŁE WYMAGANIA - kolor zabudowy: zielony, pomarańczowy
lub biały, - pojazd musi być zarejestrowany jako pojazd ciężarowy specjalny do przewozu odpadów komunalnych, - pojazd nie może
posiadać napisów reklamowych czy tez oznaczenia innej firm z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu, - pojazd musi spełniać niżej
wymienione wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyposażeniem wyższym niż wymagane, - dostawca zapewni
komplet dokumentów koniecznych do przerejestrowania pojazdu zgodnie z polskimi przepisami, - dostawca zapewni bezpłatne szkolenie
dla kierowców i ładowaczy Zamawiającego, - zamawiający dokona sprawdzenia zgodności z SIWZ, wyposażenia, działania i jakości
wykonania zabudowy przed ostatecznym odbiorem. Sprawdzenie i odbiór w siedzibie Zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru. -
gwarancja na zabudowę min. 24 miesiące PODWOZIE ZAMAWIAJĄCEGO - samochód Scania P114 - rok produkcji 2000 - dopuszczalna
ładowność: 8680 kg - masa własna: 6480 kg - maksymalna masa całkowita: 18000 kg - pojemność silnika: 9000,00 cm3 - moc: 162,00 kW
- nr VIN VLUP4X20009051023 - rozstaw osi – 417 cm - długość ramy – 544cm - wysokości ramy od podłoża – 100 cm -szerokość ramy
zwęża się stopniowo od kabiny ku tyłowi i wynosi: 90 cm przy kabinie stopniowo zwężając się do połowy ramy na szerokość 76 cm; druga
połowa ramy ma stałą szerokość i wynosi 76 cm - Zamawiający wycenił podwozie na 20 000,00 zł netto wg. przeprowadzonego
rozeznania rynku poprzez analizę pojazdów oferowanych na serwisach internetowych o podobnych parametrach technicznych w/w
podwozia. WARUNKI LEASINGU OPERACYJNEGO - Ustalona cena netto podwozia wynosi: 20 000,00 zł i równa jest wartości sumy opłat
początkowych umowy leasingu, Wykonawca zapłaci za podwozie w formie kompensaty. - Okres leasingowania – 48 miesięcznych opłat
stałych i niezmiennych w całym okresie trwania umowy leasingu. - Miesięczne opłaty leasingowe płatne począwszy od następnego miesiąca
po przekazaniu pojazdu do użytkowania. - Suma wszystkich opłat wstępnych równa cenie nabycia podwozia. - Opłata manipulacyjna max.
0,5%. - Opłata za wykup – nie większa niż 5% nastąpi po opłaceniu ostatniej raty leasingowej. - Nie przewiduje się wystąpienia innych
dodatkowych kosztów. - Zapłata opłaty manipulacyjnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne
wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy. - Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin
Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela
ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. - Cena podana w ofercie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia
przedmiotu umowy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków i opłat związanych z prowadzeniem usług pojazdem..

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34211300-9

Dodatkowe kody CPV: 66114000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1843)
zamawiający – Miejski Zakład Usługowy sp. z o.o. w Skawinie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych na
używanym podwoziu – odkupionym od Zamawiającego, z nową zabudową szczelną” nr ZP-10-2020, gdyż postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada
określona w powołanym art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy polega na tym, że podwozie będące w posiadaniu Zmawiającego nie posiada
ograniczników prędkości biegu wstecznego do 30km/h oraz blokady skrzyni biegów w związku z czym nie nadaje się pod zabudowę dla
śmieciarki.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO
ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 



 

Drukuj


