
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urbis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 24/25
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL4
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kolenda
E-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Tel.: +48 508052156
Adresy internetowe:

Główny adres: www.urbis.gniezno.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.urbis.gniezno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl?subject=TED
http://www.urbis.gniezno.pl/
http://www.urbis.gniezno.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Sekcja II: Przedmiot

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniporta
l.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Urbis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 24/25
Miejscowość: Gniezno
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kolenda
Tel.: +48 508052156
E-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:

Główny adres: www.urbis.gniezno.pl
Adres profilu nabywcy: www.urbis.gniezno.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: sp. z o.o.
I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: usługi komunalne, zarządzanie nieruchomościami

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Urbis Sp. z o.o. 2 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020
r. samochodów specjalistycznych: – śmieciarka na podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub „Przedmiot
leasingu”)
Numer referencyjny: ZP-URB-6/2020

II.1.2) Główny kod CPV

34144511
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Urbis Sp. z o.o. 2 szt. fabrycznie nowych,
nie starszych niż z 2020 r. samochodów specjalistycznych:
— śmieciarka na podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub „Przedmiot leasingu”) szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl?subject=TED
http://www.urbis.gniezno.pl/
http://www.urbis.gniezno.pl/


Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 36 miesiące. Rodzaj finansowania przedmiotu:
leasing operacyjny z opcją wykupu – umowa leasingowa ma zakładać zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna
przedmiotu leasingu, warunkowane jedynie zapłatą przez Zamawiającego należności wynikających z tej umowy. Okres leasingu: 36
miesięcy (tj. 35 miesięcy leasingu + wykup 1 %), opłata wstępna 10 %. Jako dzień zapłaty wszystkich rat i płatności leasingowych strony
uznają datę wpływu środków na konto Wykonawcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarka 2 szt.
Pojazd kompletny, fabrycznie nowy nie starszy niż z 2020 r.
Podwozie:
1. DMC 26 ton;
2. podwozie trzyosiowe, układ napędowy 6 x 2;
3. rozstaw osi 3 700 mm;
4. zawieszenie przednie mechaniczne, nacisk na oś min. 8 ton;
5. zawieszenie tylne pneumatyczne, nacisk na oś napędową min. 13 ton na oś wleczoną min. 10 ton;
6. przedni oraz tylny stabilizator wzmocniony;
7. ogumienie 315/80 R 22.5, bieżnik regionalny;
8. koło zapasowe 315/80 R 22,5;
9. oświetlenie do jazdy dziennej w technologii LED;
10. systemy ESP oraz ABS;
11. 2 akumulatory min. 225 Ah;
12. zbiornik paliwa min 330 l, aluminiowy, z korkiem zamykanym na klucz;
13. wydech do tyłu;
14. boczne osłony przeciwnajazdowe;
15. główny wyłącznik instalacji elektrycznej-akumulatorów;
16. dwie lampy cofania;
17. skrzynia narzędziowa na ramie pojazdu o pojemności od 70 do 100 litrów zamykana na klucz;
18. zbiornik na wodę do mycia rąk;



19. podwozie musi posiadać wymagane homologacje.
Układ napędowy:
1. silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6;
2. pojemność silnika min. 10,7 dm ;
3. moc silnika min. 330 KM (min. 240 kW), moment min. 1 600 Nm;
4. hamulec silnikowy;
5. skrzynia biegów zautomatyzowana, o maksymalnym momencie obr. silnika min. 2 400 Nm;
6. oprogramowanie skrzyni biegów dystrybucyjne;
7. przystawka odbioru mocy odsilnikowa;
8. przyłącze elektryczne zabudowy;
9. urządzenie rozruchowe silnika;
10. podgrzewany filtr paliwa 11. osuszacz powietrza
12. oś przednia hamulce tarczowe;
13. oś tylna hamulce tarczowe.
Kabina:
1. kabina dzienna, 3-osobowa;
2. fotel kierowcy komfortowy, z pasem zintegrowanym z fotelem;
3. podłokietniki fotela kierowcy;
4. podwójny fotel pasażera;
5. kierownica po lewej stronie;
6. lusterka zewnętrzne el. podgrzewane i sterowane;
7. lusterko przednie rampowe;
8. klimatyzacja manualna;
9. boczna osłona przeciwsłoneczna;
10. sygnał ostrzegawczy przy cofaniu;
11. radio CD;
12. antena radia CB;
13. gumowe dywaniki podłogowe;
14. przewód do pompowania;
15. podnośnik min. 12 tonowy;
16. komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim;
17. kolorowy wyświetlacz min. 7 cali;
18. zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna;
19. zawieszenie kabiny mechaniczne;
20. wlot powietrza wysoki z boku kabiny;
21. regulacja przednich reflektorów;
22. belka błyskowa LED na dachu kabiny;
23. tachograf cyfrowy z legalizacją;
24. pneumatyczny sygnał ostrzegawczy;
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

25. instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim;
26. katalog części zamiennych w języku polskim;
27. regulowana kolumna kierownicza;
28. ogranicznik prędkości do 90 km/h;
29. pistolet ze spiralnym przewodem do wydmuchiwania kabiny;
30. gniazdo elektryczne 12V
Wyposażenie dodatkowe:
1. kompletny zestaw narzędzi (młotek, szczypce, wkrętak, klucz imbusowy, klucz nastawny);
2. gaśnica;
3. apteczka;
4. trójkąt ostrzegawczy;
5. kliny pod koła 2 szt.;
6. zamontowany system monitorowania pojazdu z sondą paliwa i przeprowadzoną kalibracją sondy oraz opomiarowaniem urządzenia
wrzutowego i otwarcia odwłoka z firmą, z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring.
2.5 Kolorystyka
1. kabina – biała;
2. podwozie – czarne;
3. zabudowa – biała.
Elementy zabudowy określone szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/10/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału



Sekcja IV: Procedura

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1.Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U 2019 poz. 1843) przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, możliwość dokonywania zmian postanowień
umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu wykonania
umowy, w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od żadnej ze
stron umowy, w szczególności takich jak: wystąpienie siły wyższej, to jest takiego zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, a
które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie umowy. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby niniejszą umowę
wykonać w obowiązującym kształcie, przy czym mają świadomość, że w trakcie jej realizacji z uwagi na stan epidemii wprowadzony na
mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. mogą pojawić się okoliczności, które

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urbis Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, Dział Zamówień Publicznych
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi są członkowie komisji przetargowej. W przypadku utrzymywania stanu epidemii COVID-19 otwarcie ofert
nastąpi on line.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700



VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/04/2020


