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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223545-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
2021/S 086-223545

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Oleska 64
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-222
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Mrozik
E-mail: przetargi@wikopole.com.pl 
Tel.:  +48 77443575
Faks:  +48 774435579
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wikopole.com.pl/944/strona-glowna.html

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.wikopole.com.pl/7/strona-glowna-bip.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych
Numer referencyjny: EP-252-8/21

II.1.2) Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 
nowego pojazdu specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną 
wyposażonego w system odzysku wody i w sterowanie zabudową, zautomatyzowane za pomocą urządzenia 
sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być 
odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 
nowego pojazdu specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, 
wyposażonego w sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego 
do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma być odpowiedzialna i umożliwiać zdalne i zautomatyzowane 
uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonego w system odzysku wody
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 
nowego pojazdu specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną 
wyposażonego w system odzysku wody i w sterowanie zabudową, zautomatyzowane za pomocą urządzenia 
sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być 
odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
2. Szczegółowy opis zamówienia określa część II SWZ–OPZ.
3. Termin dostawy samochodu specjalistycznego do siedziby zamawiającego: do 9 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.
4. Usługa leasingu: 48 miesięcy (47 rat oraz opłata za wykup przedmiotu leasingu) od dnia protokolarnego 
odbioru pojazdu.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 57
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 
nowego pojazdu specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną 
wyposażonego w sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego 
do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma być odpowiedzialna i umożliwiać zdalne i zautomatyzowane 
uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
2. Szczegółowy opis zamówienia określa część II SWZ–OPZ.
3. Termin dostawy samochodu specjalistycznego do siedziby zamawiającego: do 9 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.
4. Usługa leasingu: 48 miesięcy (47 rat oraz opłata za wykup przedmiotu leasingu) od dnia protokolarnego 
odbioru pojazdu.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlegają wykluczeniu.
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w cz. I SWZ–IDW.

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

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
1. Oferta złożona na część I musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 62 000,00 PLN (słownie: 
sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
2. Oferta złożona na część II musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 38 000,00 PLN (słownie: 
trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium regulują dokumenty zamówienia: cz. I SWZ – instrukcja dla 
wykonawców (IDW).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dotyczy części I i 
części II;
2. szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują dokumenty 
zamówienia: cz. I SWZ – instrukcja dla wykonawców (IDW).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 11:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się na platformie Proebiz Josephine dostępnej pod adresem internetowym: https://
josephine.proebiz.com/pl/ – w siedzibie zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
— Iwona Mrozik tel. +48 774435575,
— Małgorzata Kutrowska tel. +48 774435911.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. 
ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4.Terminy wniesienia odwołania:
— 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia 
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przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci 
elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2021
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