
Gmina Międzyzdroje: Dostawa nowego samochodu ciężarowego, ciągnika, w formie leasingu

finansowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Ogłoszenie nr 586377-N-2019 z dnia 2019-08-14 r. 



Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyzdroje, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.

Książąt Pomorskich  5 , 72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail

um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyzdroje.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.bip.miedzyzdroje.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia



Tak 

www.bip.miedzyzdroje.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Pisemnie na adres wskazany poniżej 

Adres: 

ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego samochodu ciężarowego,



ciągnika, w formie leasingu finansowego 

Numer referencyjny: RI.ZP.271.5.2019.AR 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

tylko jednej części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

II.4) 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: Dostawa

nowego samochodu ciężarowego, ciągnika, w formie leasingu finansowego. Opis Przedmiotu

zamówienia: SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. SILNIK: a) Liczba cylindrów – 4; pojemność w

przedziale 3400 -4200cm3 turbo z intercoolerem, 2 zawory na cylinder, norma spalin Tier 4B, uzyskana

poprzez recyrkulację schłodzonych spalin CEGR, katalizator DOC redukujący tlenki węgla oraz układ

DPF ograniczający emisję cząstek stałych; b) układ wtryskowy Common Rail; c) maksymalny moment

obrotowy przy 1500 obr/min, stała krzywa mocy w zakresie obrotów silnika 1900 - 2300 obr/min przyrost

momentu obrotowego 35 %; d) pojemność zbiornika paliwa w przedziale 50l - 110 l; e) podgrzewacz

paliwa; f) sprzęgło wiskotyczne wentylatora g) odstępy między serwisowe wynoszące do 600 godzin. 2.

MOC: a) Moc znamionowa minimum 107 KM do maksimum 120KM 3. PRZEKŁADNIA: a) rewers

kierunku jazdy umieszczony ergonomicznie przy kolumnie kierownicy. 4. WOM: a) całkowicie

niezależny; b) sprzęgło WOM w kąpieli olejowej; c) miękki start wałka; d) system bezpośredniego

napędu WOM zapobiegający stratom mocy. 5. UKŁAD HYDRAULICZY: a) układ otwarty z dwoma

pompami hydraulicznymi: oddzielną do układu kierowniczego i smarowania oraz pompą dla hydrauliki



zewnętrznej o wydajności w przedziale od 47 l/min do 60l/min w standardzie; b) oprócz tylnych wyjść

hydraulicznych, z dostępnością również opcjonalnych zaworów międzyosiowych mechaniczne z

możliwością sterowania z kabiny operatora. 6. UKŁAD ZAWIESZENIA NARZĘDZI: a) tylny podnośnik

sterowany mechanicznie; b) mechaniczny układ kontroli zagłębienia narzędzi pozwalający na utrzymanie

stałej głębokości pracy; c) technologia Lift-O-Matic oferująca szybkie podnoszenie i opuszczanie

podłączonych narzędzi do zadanej pozycji (przydatne na uwrociach); d) możliwość sterowania również z

poziomu gruntu za pomocą przycisków na tylnych błotnikach; e) maksymalny udźwig tylnego TUZ-a na

końcówkach kulowych z dwoma siłownikami wspomagającymi wynoszący min. 4000kg , max. 4 700 kg;

f) ramiona tylnego TUZ-a wyposażone w szybkosprzęg (haki) kategorii . 7. KABINA: a) homologacja na

dwie osoby b) fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie; regulowany góra – dół, z pasem

bezpieczeństwa; c) klimatyzacja, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicza w dwóch

płaszczyznach, siedzenie pasażera, lampa błyskowa (kogut), lusterka zewnętrzne; d) pojazd wyposażony

w stopnie antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny; e) dwudrzwiowa;

f) ogrzewanie; g) filtry recyrkulacyjne powietrza (łatwo wymienne). 8. OŚ PRZEDNIA: a) napęd 2 WD

lub 4 WD + niezależna pompa wspomagająca układ sterowania; b) kąt skrętu 40° i promień na poziomie

5,4 m, ograniczony poślizg kół. c) elektrohydraulicznie załączany napęd przednich kół oraz blokada

mechanizmu różnicowego; d) automatyczne zarządzanie blokadą. 9. WYMIARY I MASA: a)

maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciągnika: min. 4500kg max. 6500 kg; b) masa własna bez

obciążników: min. 3 740 kg max. 4400kg; c) rozstaw osi: 2 280 mm; d) szerokość min.: 1 920 mm; e)

minimalna wysokość całkowita: 2 690 mm. 10. WYPOSAŻENIE: • światła drogowe • wycieraczki i

spryskiwacze przedniej i tylnej szyby • radio • 2 komplety kluczyków, • kabina z oknem dachowym •

klimatyzacja kabiny • teleskopowe lusterka wsteczne • koła, opony i błotniki • przednie kola 14.9r24

regulowane • tylne kola ogumienie 18.4r34 (460/85r34) na felgach • błotniki przednie 400 mm • zestaw

przednich obciążników z hakiem holującym + 8 obciążników po 40kg każdy =380kg razem • uchwyt

tablicy rejestracyjnej • polska instrukcja obsługi • skrzynka narzędziowa • filtr powietrza • akumulator

100ah • elementy silnika, wentylator wiskotyczny • prędkość jazdy 40 km/godz • rewers i wom,

przekładnia 12x 12 powershuttle • blokada mechanizmu różnicowego tył, elektro hydrauliczne załączanie

tylnej blokady dyferencjału i napędu 4wd • os przednia napędzana z ograniczonym poślizgiem z 2

siłownikami do pracy z ładowaczem czołowym • tylny wom 540/540e obr/min z prędkościami zależnymi

od prędkości jazdy • układ hydrauliczny i zaczep • hamulec przyczepy bez hamulców hydraulicznych

przyczepy • tylny tuz z: mdc, lift-o-matic plus, siłownikami wspomagającymi, zewnętrznym sterowaniem

• pompa hydrauliczna o zwiększonej wydajności 63 l/min • tylne zawory hydrauliczne 3 pary hydrauliki:

2 pary standardowe, 1 para z kickout • zawory hydrauliczne środkowe bez międzyosiowych zaworów

hydrauliki zewnętrznej • zaczep przyczep suwliwy zaczep transportowy z zaczepem polowym 33mm •



belka wielootworowa bez belki polowej • tylny tuz - końcówki tylny tuz z końcówkami z szybkozłączami

• złącze pneumatyczne hamulca przyczepy • lampa ostrzegawcza błyskowa • światła robocze 4 tylne , 2

przednie światła robocze kabiny • standardowe gniazdo elektryczne Wykonawca udzieli Zamawiającemu

gwarancji na dostarczony ciągnik co najmniej 24 miesiące. Podjęcie napraw w okresie gwarancji nastąpi

w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia , nie licząc czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas

usunięcia usterki – 48 godzin, nie licząc czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy – do

14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na

koszt wykonawcy. Koszt transportu do zamawiającego ponosi wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest

do bezpłatnego serwisowania , przeglądów pojazdu w okresie gwarancyjnym na miejscu u

Zamawiającego. Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu,

robocizny, materiały eksploatacyjne ( filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowanych serwisów i

przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z

pojazdem. Przebiegi między obsługowe nie mogą być krótsze, niż co 600 mth lub nie mniejsze, niż co 12

miesięcy ( w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach). Oferowany przez wykonawcę

ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne , jakościowe i użytkowe

określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty

niezbędne do dopełniania formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych.

Wymagania dotyczące leasingu: 1) Okres leasingu — 60 miesięcy 2) 60 równych miesięcznych rat

leasingowych; wysokość miesięcznych rat leasingowych po podpisaniu umowy będzie ulegać zmianom

stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M ( część odsetkowa rat będzie zmienna, obliczana w

oparciu o stały % stawki Leasingodawcy ), 3) Opłata wstępna 10 % wartości netto przedmiotu

zamówienia płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Opłata przygotowawcza (

jeżeli wystąpi )- zgodnie ze złożoną ofertą, płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru

5) Opłata końcowa ( jeżeli wystąpi ) – zgodnie ze złożona ofertą, płatna w terminie ostatniej miesięcznej

raty leasingowej 6) Podatek VAT, płatny w całości, z góry przy pierwszej racie leasingowej, bezpośrednio

po wydaniu przedmiotu umowy, nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu

przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturę VAT, w której naliczy podatek od ustalonego na

dzień wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy netto obejmującego opłatę wstępną,

miesięczne raty leasingowe, opłatę przygotowawcza i opłatę końcową. 7) Waluta leasingu – polski złoty

8) Preferowany termin płatności rat leasingowych – w 15 dniu każdego miesiąca 9) W okresie trwania

umowy leasingu Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC i

NNW. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po upływie okresu

obowiązywania umowy leasingu i po zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich należności

wynikających z umowy przedmiot leasingu staje się własnością Zamawiającego. 11) Opłata za



przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu wynosi 1zł. 

II.5) Główny kod CPV: 34100000-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

66114000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  60   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 



Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi,

obejmujące leasing wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, ciągnika, o wartości

netto nie mniejszej niż 250 000,00 zł każdy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert. Załącznik nr 4 do SIWZ. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji

wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Opis samochodu ciężarowego, ciągnika (w tym

parametry techniczne) oferowanego przez Wykonawcę Wzór umowy sporządzony przez

Leasingodawcę/Wykonawcę, zawierający istotne dla stron postanowienia wskazane w SIWZ, wg

wzorca Leasingodawcy/Wykonawcy Harmonogram opłat leasingowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

5 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0 

Maksymalna liczba wykonawców  0 

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 



Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Odległość serwisu stacjonarnego od siedziby Zamawiającego 10,00

Gwarancja 15,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 



Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 



Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 1) Dopuszcza się zmianę

umowy w stosunku do treści wybranej oferty Leasingodawcy w następujących przypadkach: a) zmiana

stawki podatku VAT, b) zmiany terminu płatności w ratach leasingowych na wniosek Leasingobiorcy za

zgodą Leasingodawcy, c) wcześniejszej spłaty rat leasingowych przez Leasingobiorcę za zgodą

Leasingodawcy. 2) Wszelkie zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Leasingobiorcy i być

zgodne z interesem publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości umowy. 



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-08-22, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


