
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa używanych samochodów śmieciarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260698163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janczyce 50

1.5.2.) Miejscowość: Baćkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-552

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzgok.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzgok.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa używanych samochodów śmieciarek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b93dfa84-8570-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026800/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01 13:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017447/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZGOK ZP.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 609756,1 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Dostawa używanych samochodów śmieciarek” jest dostawa
trzech śmieciarek o następujących parametrach: 1. Samochód śmieciarka do zbiórki odpadów
wielkogabarytowych1. Pojazd używany2. Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 20123.
Przebieg nie większy niż 210.000 km4. Pojazd serwisowany5. Pojazd bezwypadkowy6. DCM 26
ton7. Układ jezdny:• Trzy osie • Pierwsza oś z zawieszeniem mechanicznym (resor)• Druga oś z
zawieszeniem pneumatycznym koła bliźniacze• Trzecia oś skrętna• Regulowane zawieszenie•
Głębokość bieżnika na osi napędowej – nie mniej niż 10 mm8. Silnik• Wysokoprężny• Norma
emisji spalin minimum Euro 5• Moc silnika minimum 320 KM• Chłodzony cieczą• Co najmniej 6
cylindrowy• Wydech do góry9. Układ kierowniczy• Ze wspomaganiem hydraulicznym•
Kierownica po lewej stronie pojazdu• Kierownica z regulacją kąta położenia10. Układ
przeniesienia napędu• Skrzynia biegów automatyczna • Blokada mechanizmu różnicowego11.
Układ hamulcowy• Dwa niezależne układy przód i tył• Układ ABS12. Kabina• Fabrycznie co
najmniej 3 osobowa • Fotel kierowcy pneumatyczny• Fotele z pasami bezpieczeństwa• Instalacja
radiowa• Radioodtwarzacz• Tachograf cyfrowy• Lusterka wsteczne podgrzewane• El. sterowane
szyby• El. sterowane lusterka• Klimatyzacja• Blenda przeciwsłoneczna13. Zabudowa śmieciarki•
Pojemność minimum 21 m3• Kamera robocza z tyłu zabudowy• Zasyp zasilany hydraulicznie •
Sterowanie z kabiny oraz z tyłu pojazdu• Wrzutnik do obsługi pojemników - dwudzielny • Zasyp
otwarty• Wrzut dolny• Wysokość załadunku od ziemi – maksymalnie 120 cm• Szerokość zasypu
– minimum 180 cm• Stopnie dla obsługi• Oświetlenie robocze• Lampy ostrzegawcze• Uchwyty
do opróżniania pojemników 1100 l• Poprzeczne wzmocnienia zabudowy14. Wymiary i inne
parametry techniczne:• Długość – nie większa niż 10,0 m• Ładowność – nie mniej niż 10 ton•
Kabina i zabudowa w jednym kolorze• Brak śladów korozji na kabinie i zabudowie15. Inne
parametry:• AdBlue• ASR• Retarder• Tempomat• Elektroniczny ogranicznik kontroli prędkości•
Wlew paliwa zamykany na kluczyk2. Samochód śmieciarka do zbiórki odpadów komunalnych
zmieszanych1. Pojazd używany2. Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 20123. Przebieg
nie większy niż 95.000 km4. Pojazd serwisowany5. Pojazd bezwypadkowy6. DCM 26 ton7.
Układ jezdny:• Trzy osie • Pierwsza oś z zawieszeniem mechanicznym (resor)• Druga oś z
zawieszeniem pneumatycznym koła bliźniacze• Trzecia oś skrętna• Głębokość bieżnika na osi
napędowej – nie mniej niż 10 mm8. Silnik• Wysokoprężny• Norma emisji spalin minimum Euro 5•
Moc silnika minimum 320 KM• Chłodzony cieczą• Co najmniej 6 cylindrowy• Wydech do góry9.
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Układ kierowniczy• Ze wspomaganiem hydraulicznym• Kierownica po lewej stronie pojazdu•
Kierownica z regulacją kąta położenia10. Układ przeniesienia napędu• Skrzynia biegów
automatyczna dwunastobiegowa• Blokada mechanizmu różnicowego11. Układ hamulcowy• Dwa
niezależne układy przód i tył• Układ ABS12. Kabina• Fabrycznie co najmniej 3 osobowa • Fotel
kierowcy pneumatyczny• Fotele z pasami bezpieczeństwa• Instalacja radiowa•
Radioodtwarzacz• Tachograf cyfrowy• Lusterka wsteczne podgrzewane• El. sterowane szyby•
El. sterowane lusterka• klimatyzacja• blenda przeciwsłoneczna13. Zabudowa śmieciarki•
Pojemność minimum 22 m3• Kamera robocza z tyłu zabudowy• Zasyp zasilany hydraulicznie •
Sterowanie z kabiny oraz z tyłu pojazdu• Wrzutnik do obsługi pojemników - dwudzielny • Zasyp
otwarty• Wrzut dolny• Wysokość załadunku od ziemi – maksymalnie 120 cm• Szerokość zasypu
– minimum 180 cm• Stopnie dla obsługi• Oświetlenie robocze• Lampy ostrzegawcze• Uchwyty
do opróżniania pojemników 1100 l14. Wymiary i inne parametry techniczne:• Długość – nie
większa niż 10,0 m• Ładowność – nie mniej niż 10 ton• Kabina i zabudowa w jednym kolorze•
Brak śladów korozji na kabinie i zabudowie15. Inne parametry:• AdBlue• ASR• Retarder•
Tempomat• Elektroniczny ogranicznik kontroli prędkości• Wlew paliwa zamykany na kluczyk3.
Samochód śmieciarka dwukomorowa do selektywnej zbiórki odpadów1. Pojazd używany2. Rok
pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 20103. Przebieg nie większy niż 350.000 km4. Pojazd
serwisowany5. Pojazd bezwypadkowy6. DCM 26 ton7. Układ jezdny:• Trzy osie • Pierwsza oś z
zawieszeniem mechanicznym (resor)• Druga oś z zawieszeniem pneumatycznym koła
bliźniacze• Trzecia oś skrętna• Regulowane zawieszenie• Głębokość bieżnika na osi napędowej
– nie mniej niż 10 mm8. Silnik• Wysokoprężny• Norma emisji spalin minimum Euro 5• Moc
silnika minimum 320 KM• Chłodzony cieczą• Co najmniej 6 cylindrowy• Wydech do góry9. Układ
kierowniczy• Ze wspomaganiem hydraulicznym• Kierownica po lewej stronie pojazdu•
Kierownica z regulacją kąta położenia10. Układ przeniesienia napędu• Skrzynia biegów
automatyczna dwunastobiegowa• Blokada mechanizmu różnicowego11. Układ hamulcowy• Dwa
niezależne układy przód i tył• Układ ABS12. Kabina• Fabrycznie co najmniej 3 osobowa • Fotel
kierowcy pneumatyczny• Fotele z pasami bezpieczeństwa• Instalacja radiowa•
Radioodtwarzacz• Tachograf cyfrowy• Lusterka wsteczne podgrzewane• El. sterowane szyby•
El. sterowane lusterka• klimatyzacja• blenda przeciwsłoneczna13. Zabudowa śmieciarki•
Pojemność minimum 20 m3• Dwie komory z podziałem w przybliżeniu 1:2 np. 6,5 m3: 13,5m3•
Kamera robocza z tyłu zabudowy• Zasyp zasilany hydraulicznie • Sterowanie z kabiny oraz z tyłu
pojazdu• Zasyp otwarty• Wrzut dolny• Wysokość załadunku od ziemi – maksymalnie 120 cm•
Szerokość zasypu – minimum 190 cm• Stopnie dla obsługi• Oświetlenie robocze• Lampy
ostrzegawcze• Uchwyty do opróżniania pojemników 1100 l• Jeden odwłok• Zabezpieczenie
przed wysypaniem odpadów z nieopróżnianej komory14. Wymiary i inne parametry techniczne:•
Długość – nie większa niż 10,0 m• Kabina i zabudowa w jednym kolorze• Brak śladów korozji na
kabinie i zabudowie15. Inne parametry:• AdBlue• ASR• Retarder• Tempomat• Elektroniczny
ogranicznik kontroli prędkości• Wlew paliwa zamykany na kluczyk

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 650670

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 650670

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 650670

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): eko-ABC Danuta Zielińska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6571396684

7.3.3) Ulica: Łagowska 37

7.3.4) Miejscowość: Raków

7.3.5) Kod pocztowy: 26-035

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 650670,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
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