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Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Leżajsku: Dostawa samochodu (nowego)w formie
leasingu operacyjnego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 617405-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Leżajsku, Krajowy numer identyfikacyjny
69026664000000, ul. ul. Żwirki i Wigury 3, 37300 Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo
Polska, tel. 172 426 206, e-mail bogdanpiet@mzklezajsk.pl, faks 172 426 206.
Adres strony internetowej (url): http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2017/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka ze 100% udziałem gminy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa samochodu (nowego)w formie leasingu operacyjnego dla Miejskiego Zakładu
Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/1/11/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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:
Samochód będący przedmiotem leasingu musi: być fabrycznie nowy, nieużywany,
wyprodukowany w 2017 roku, stanowić model aktualnie wytwarzany przez producenta,być
kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych),
technicznie sprawny, spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
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poz. 1260) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, posiadać homologację, wystawioną
zgodnie z w/w ustawą Prawo o ruchu drogowym, być wyposażony w dwa rodzaje opon (zimowe
i letnie). Wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, w szczególności takie
jak: transport do siedziby Zamawiającego, pierwsza rejestracja pojazdu, ponosi Wykonawca.
Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu musi być: dopuszczony do ruchu przez
właściwy organ administracji, z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w
książce gwarancyjnej, ubezpieczony, zarejestrowany, o parametrach technicznych nie gorszych
niż wskazane w poniższym opisie przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne i
wyposażenie samochodu • silnik pojemność skokowa 2700 – 3500 cm3 • silnik Diesel 4-ro
cylindrowy, rzędowy, 16-zaworowy • wymagana minimalna norma czystości spalin – EURO 6 •
moc maksymalna 100 – 120 kW • układ jezdny: 4x2, napęd na tylną oś • rozstaw osi – min. 4070
mm • nośność ramy – min. 1500 kg • dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg • dopuszczalne
obciążenie osi przedniej min. 2000 kg • dopuszczalne obciążenie osi tylnej min. 2500 kg •
konstrukcja ramowa • skrzynia biegów mechaniczna • hamulce tarczowe obu osi • (funkcje
wspomagające prowadzenie pojazdu) systemy wspomagające kierowcę ABS, ESP, ASR • kabina
3 miejscowa (kierowca + 2) • nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie • regulowany fotel
kierowcy • podwójny fotel pasażera • zewnętrzne lusterka szerokokątne • komputer pokładowy •
regulowana kolumna kierownicy • immobiliser fabryczny • podgrzewany filtr paliwa •
wspomaganie układu kierowniczego • poziomowanie świateł • kabina kolor lakieru
pomarańczowy – komunalny zbliżony do RAL 2011 • akumulator 12V – (100Ah – 120Ah) •
światła do jazdy dziennej • pokrycie foteli wykonane z materiału odpornego na ścieranie oraz na
zabrudzenia • trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, klin pod koła • hak holowniczy kulowy •
instalacja radiowa z głośnikami • centralny zamek ze zdalnym sterowaniem • poduszka
powietrzna kierowcy • fotel kierowcy sprężynowany, regulowany w 3 płaszczyznach •
elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka ze zintegrowanym kierunkowskazem •
elektrycznie sterowane szyby boczne • koła pojedyncze na osi przedniej, bliźniacze na osi tylnej
• koło zapasowe • klimatyzacja automatyczna • radio cyfrowe DAB z MP3 + Bluetooth • światła
przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów • podwójna ławka pasażerów z 3 punktowymi
pasami bezpieczeństwa • tempomat • przednie zawieszenie na drążkach skrętnych • wzmocnione
tylne zawieszenie wielopiórowe • zbiornik paliwa min. 100 l • lampa błyskowa na kabinie
pojazdu długość powyżej 40 cm - LED • urządzenie do monitorowania GPS i pomiaru paliwa
(Firmy P.P.U. Omega Sp. z.o.o., ul. Piastowska 63a, 80-363 Gdańsk) • kiper 3 stronny • podłoga
stalowa • burty aluminiowe wysokość min. 470 mm • długość wew. min 4200 mm , szerokość
wew. min. 2180 mm • drabinka wejściowa ściągana z uchwytem na burtę (szczebli minimum 3
szt.) • nadstawki nad burty z siatki (wysokość 90 cm) • otwarcie nadstawek na boki – dzielone
symetrycznie • dodatkowe schowki na worki pod spodem zabudowy po prawej stronie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV: 34130000-7, 34136100-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 152535.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i Dostawcy STC Spółka
z o.o. (lider EFL S.A.)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rzeszowska 141
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 152535.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 152535.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 152535.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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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.
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