
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:

www.gsk.chelmsl.pl

Chełm Śląski: Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej  

koparko-ładowarki z opcj ą wykupu.

Numer ogłoszenia: 311440 - 2015; data zamieszczenia : 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Techników 25, 41-403 Chełm 

Śląski, woj. śląskie, tel. 32 2256673, faks 32 2257903.

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gsk.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa w leasingu finansowym 

fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest: Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją 

wykupu. 2. Wymagane warunki techniczne: 2.1. koparko-ładowarka fabrycznie nowa, nie starsza 

niż 2015 rok produkcji o następujących parametrach: 2.1.1. silnik wysokoprężny TURBO o mocy nie 

mniejszej niż 90 KM, poziom emisji spalin wg normy TIER 3B, Common Rail lub równoważny bez 

konieczności stosowania układu SCR (AdBlue); 2.1.2. manualna lub półautomatyczna skrzynia 

biegów w układzie 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu 2.1.3. napęd na obie osie 4x4 z możliwością 

wyboru napędu na jedną lub 2 osie; 2.1.4. koła jezdne: tylne 26 lub 28, przednie 20; 2.1.5. układ 

kierowniczy wspomagany hydraulicznie; 2.1.6. układ hydrauliczny zasilany przez pompę o 



wydajności min 160 l/min; 2.1.7. kabina operatora spełniająca normy ROPS/FOPS; 2.1.8. sygnał 

akustyczny cofania; 2.1.9. błotniki na wszystkich kołach; 2.1.10. podpory hydrauliczne pionowe z 

zamkami zabezpieczającymi; 2.1.11. przednie i tylne reflektory robocze; 2.1.12. światła drogowe; 

2.1.13.światło ostrzegawcze migowe; 2.1.14. elektroniczny immobiliser i zainstalowany lokalizator 

GPS (zabezpieczenie przeciw kradzieży); 2.1.15. wyposażenie w pakiet podstawowy składający się 

z gaśnicy stabilnie przymocowanej, trójkąta ostrzegawczego, apteczki pierwszej pomocy, skrzynki 

narzędziowej. Pozostałe szczegółowe dane zamówienia przedstawiono w SIWZ..

II.1.5)
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 43.26.00.00-3, 66.11.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku



o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  na  zasoby  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że:

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami; 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. pełnomocnictwo 

określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 

podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; 4. 

pisemne zobowiązanie, o ile dotyczy, innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. Pzp, do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 



wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych tych podmiotów; 5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp w odniesieniu do podmiotów, na zasobach 

których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części 

zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90

• 2 - termin gwarancji - 10

IV.2.2)
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.gsk.chelmsl.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gminna Spółka 

Komunalna sp. z o.o. ul. Techników 25 41-403 Chełm Śląski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  27.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. ul. Techników 25 

41-403 Chełm Śląski..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


