
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

URBIS Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 24/25
Punkt kontaktowy: URBIS Spółka z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, pokój nr 4
Osoba do kontaktów: Elżbieta Sybilska
62-200 Gniezno
POLSKA
Tel.: +48 614245818
E-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl
Faks: +48 614263567

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.urbis.gniezno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) 
kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod 
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać 
na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z o. o.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami, usługi komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

mailto:techniczny@urbis.gniezno.pl?subject=TED
http://www.urbis.gniezno.pl/


Dostawa fabrycznie nowych (produkcja 2016 R.) samochodów specjalistycznych – 
śmieciarek na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego – 3 szt.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: URBIS Sp. z o.o., 62-200 Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25.
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa 3 szt. samochodów do zbierania i transportu odpadów – śmieciarek w 
formie leasingu operacyjnego
Samochody winny być samochodami fabrycznie nowymi. Samochody winny 
posiadać polskie świadectwa homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ
lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, 
wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinny odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem 
lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu 
pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, 
sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na 
kompletny pojazd nie może być krótsza niż 24 miesięcy. Możliwość wykupu po 
zakończeniu 36 miesięcznej umowy leasingowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144511, 34100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa fabrycznie nowych (produkcja 2016 r.) samochodów specjalistycznych – 
śmieciarek na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego – 3 szt.



Szacunkowa wartość bez VAT: 2 100 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000 
PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 09.03.2016 r. 
przelewem na rachunek Zamawiającego w PKO BP SA O/ Gniezno nr 90 1020 4027 
0000 1102 1307 9308. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
finansowych na rachunek Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących:
Leasing operacyjny na 36 miesięcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie 
udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie dostaw- sprzedaży 
samochodów – śmieciarek objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego dokumentu według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 



Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do 
SIWZ).
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
samochody – śmieciarki będą spełniały warunki określone w rozdziale III SIWZ pkt 
2 parametry i dane techniczne jakie muszą posiadać podwozia i zabudowy 
samochodów.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonego załącznika nr 7 – według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania
ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-URB-2-2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub 
dokumentu opisowego



IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu
15.3.2016 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.3.2016 - 9:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
00-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zmówień Publicznych
ul. Postępu 17A
00-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl



Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.1.2016


