
Ogłoszenie nr 500240526-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.  

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego 

pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu  

 

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:  
nie  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500228922-N-2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

97036128000000, ul. ul. Śląska  36, 66620   Gubin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 

455 82 82, e-mail pum@pumgubin.pl, faks 0-68 455 82 65.  

Adres strony internetowej (url): www.pumgubin.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów 

komunalnych z opcją wykupu  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

P/3/2018  

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:  
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu 

specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu. 1)miejsce dostawy: 

siedziba Zamawiającego; 2)serwis: w obrębie 200 km od siedziby Zamawiającego 

3)maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin od momentu 

zgłoszenia 4)gwarancja: 24 miesięcy na podwozie, 24 miesiące na układ napędowy oraz 

zabudowę, gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy 

(pojazdu); 5)szkolenie: zapewnienie przeszkolenia pracowników obsługujących pojazd, które 

odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 2.Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

1)okres trwania umowy: 36 miesięcy 2)forma leasingu: operacyjny 3)opłata wstępna 10% 

4)ilość rat: 35 równych 5)wartość wykupu 1% 6)oprocentowanie zmienne oparte na stawce 



WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (1M) 7)waluta oferty PLN 3.Zamawiający akceptuje 

Tabele Opłat i Prowizji obowiązujące u finansującego 4.Wykonawca przedłoży harmonogram 

spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu. 5.Zamawiający wyraża zgodę aby koszt 

podatku od środków transportu był refakturowany przez wykonawcę na za- mawiającego. 

6.Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy 

leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia 

zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do 

oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu. 7.Wykonawca nie będzie 

żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco. 8.Kody CPV CPV 

66114000-2 – Usługi leasingu operacyjnego CPV 34144511-3 - Pojazdy do zbierania 

odpadów CPV 34144510-6 – Pojazd do transportu odpadów 9.Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania oferty wariantowej. 10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 11.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12.Wymagania techniczne pojazdu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 

załącznik nr 6 do SIWZ. 13.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń 

usterek lub wad i przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i 

nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 34144511-3, 34144510-6  

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: 

Faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczać na sfinansowanie zamówienia. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 – ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z 

późn. zm.).  

 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczać na sfinansowanie zamówienia. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 – ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z 

późn. zm.).  

 



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.  

  
 


