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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114480-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Ładowarki czołowe
2022/S 045-114480
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 30201714200000
Adres pocztowy: ul. Staroprzygodzka 121
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Bury
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Tel.: +48 625033700
Faks: +48 627375826
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://rzzo.com.pl/zamowienia-publiczne-aktualne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej jednonaczyniowej
Numer referencyjny: RZZO/DA/2022/01

II.1.2)

Główny kod CPV
43250000 Ładowarki czołowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej
jednonaczyniowej. Ładowarka musi być fabrycznie nowa, produkowana seryjnie, rok produkcji nie starszy niż
2021, silnik wyprodukowany przez producenta maszyny lub przez podmiot dominujący, zależny lub powiązany
w stosunku do producenta maszyny, opony wzmacniane typu L5 dostosowane do pracy w recyklingu odpadów
na halach i placach o powierzchni w większości betonowych. Ładowarka musi posiadać fabryczną gwarancję
udzieloną na okres minimum 5 lat, licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia lub minimum 9000
motogodzin.

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
66114000 Usługi leasingu finansowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 121,63-400 Ostrów
Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej
jednonaczyniowej. Ładowarka musi być fabrycznie nowa, produkowana seryjnie, rok produkcji nie starszy niż
2021, silnik wyprodukowany przez producenta maszyny lub przez podmiot dominujący, zależny lub powiązany
w stosunku do producenta maszyny, opony wzmacniane typu L5 dostosowane do pracy w recyklingu odpadów
na halach i placach o powierzchni w większości betonowych. Ładowarka musi posiadać fabryczną gwarancję
udzieloną na okres minimum 5 lat, licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia lub minimum 9000
motogodzin.
2) Szczegółowy opis dostarczonego sprzętu, warunki gwarancji i inne wymagania zawarte są w załączniku nr 5
„Opis przedmiotu zamówienia”.
3) Rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje wykonawca
(finansujący w umowie leasingu).
4) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenie
operatorów w zakresie obsługi technicznej, dla wskazanych przez zamawiającego pracowników, w terminach
uzgodnionych na etapie realizacji umowy,
5) Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, który w całym okresie funkcjonowania
umowy leasingowej zostanie ubezpieczony przez zamawiającego.
6) Warunki i wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w tym zapisy, które muszą być wprowadzone do
umowy zawarte są w załączniku nr 6 „Warunki leasingowe”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

04/03/2022
S45
https://ted.europa.eu/TED

2/5

Dz.U./S S45
04/03/2022
114480-2022-PL

3/5

Okres w miesiącach: 60
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
dotyczy pkt II 2.7.
1. Dostawa maszyny na teren zakładu zamawiającego nastąpi w terminie 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
W dniu odbioru zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 60 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy
do zamawiającego.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki i wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w tym zapisy, które muszą być wprowadzone do umowy
zawarte są w załączniku nr 6 „Warunki leasingowe”.

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: 01/04/2022
Czas lokalny: 09:00

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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/06/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu poprzez
wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Na podstawie art. 139 ust. 1 i 2 Pzp:
1) zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), nie składa każdy wykonawca. Do jego złożenia
zamawiający wezwie tylko wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie Pzp,
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
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do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej” Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2022
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