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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: PKP Energetyka S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Ul. Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, Tel.: +48 223919093
pokój nr 442
Osoba do kontaktów: Jacek Wójcik, Mariusz Baranowski
E-mail: j.wojcik@pkpenergetyka.pl

Faks: _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) www.pkpenergetyka.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I )
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II )
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III )
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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Sektor wodny

Inny:

_____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Podział przedmiotu zamówienia na zadania
1) Zadanie 1 – Leasing 2 szt. nowych samochodów ciężarowych klasyfikowanych do podrodzaju "pick up", z
napędem 4x4, mających kabinę z 2 rzędami siedzeń.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
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2) Zadanie 2 – Leasing 22 szt. nowych samochodów z napędem 4x2 klasyfikowanych do podrodzaju VAN, o
dmc powyżej 2 000 kg i 2 rzędach siedzeń.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
3) Zadanie 3 – Leasing 9 szt. nowych samochodów ciężarowych z napędem 4x2 przystosowanych do
ciągnięcia przyczepy z hamulcem o dmc 3 500 kg, w tym:
a) 4 szt. furgonów mających 2 rzędy siedzeń oddzielonych trwałą przegrodą od części ładunkowej, której
długość przekracza 50 % długości pojazdu,
b) 3 szt. skrzyniowych z kabiną z 2 rzędami siedzeń, wzmocnionym zawieszeniem i blokadą mechanizmu
różnicowego,
c) 2 szt. skrzyniowych z wywrotem, kabiną z 2 rzędami siedzeń, wzmocnionym zawieszeniem i blokadą
mechanizmu różnicowego.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
4) Zadanie 4 – Leasing 39 szt. nowych samochodów ciężarowych z napędem 4x2, w tym:
a) 26 szt. furgonów mających 2 rzędy siedzeń oddzielonych trwałą przegrodą od części ładunkowej, której
długość przekracza 50 % długości pojazdu,
b) 13 szt. skrzyniowych z kabiną z 2 rzędami siedzeń.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
5) Zadanie 5 – Leasing 1 szt. nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego z napędem 4x2, wyposażonego
w żuraw hydrauliczny do samowyładunku.
6) Zadanie 6 – Leasing 8 szt. nowych samochodów ciężarowych z napędem 4x4.
a) 3 szt. skrzyniowych, posiadających kabinę z 2 rzędami siedzeń, oraz zawieszenie paraboliczne do jazdy w
trudnym terenie,
b) 5 szt. skrzyniowych, posiadających kabinę z 2 rzędami siedzeń.
Wymagane, aby samochody z Zadania 6a były jednej marki, oraz aby samochody z Zadania 6b były jednej
marki.
7) Zadanie 7 – Leasing 5 szt. samochodów osobowych, w tym:
a) 2 szt. z napędem terenowym 4x4,
b) 3 szt. sedanów z napędem 4x2 i silnikiem o mocy nie mniejszej niż 90 kW.
Wymagane, aby samochody z Zadania 7a były jednej marki, oraz aby samochody z Zadania 7b były jednej
marki.
Termin dostawy samochodów z zadań 1 ÷ 7 – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację
zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
34113000
34110000
34130000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
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jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zakres zamówienia zgodny z opisem w pkt II.1.5.
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wysokość wadium dla poszczególnych zadań:
1) wysokość wadium w Zadaniu 1 - 5 000,00 zł,
2) wysokość wadium w Zadaniu 2 - 35 000,00 zł,
3) wysokość wadium w Zadaniu 3 - 35 000,00 zł,
4) wysokość wadium w Zadaniu 4 - 90 000,00 zł,
5) wysokość wadium w Zadaniu 5 - 3 000,00 zł,
6) wysokość wadium w Zadaniu 6 - 35 000,00 zł,
7) wysokość wadium w Zadaniu 7 - 15 000,00 zł,
2. Wysokość łączna wadium wnoszonego przez Wykonawcę jest odpowiednia do ilości zadań na wykonanie
których jest złożona oferta.
3. Wadium wnoszą wyłącznie wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składnia ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (dalej: Pzp)

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

tak

nie

Warunki leasingu:
1) Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć z Zamawiającym umowę leasingu
operacyjnego, której przedmiotem będą samochody będące przedmiotem postępowania.
2) Umowa leasingu zawarta zostanie na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu
amortyzacji przedmiotu leasingu.
3) Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadać
będzie co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
4) Okres leasingu: 36 miesięcy.
5) Opłaty leasingowe:
a) opłaty wstępne – w wysokości 10% wartości netto przedmiotu leasingu,
b) miesięczne, równe raty leasingowe o niezmiennej w czasie wartości (naliczone według stałej stopy),
c) wykup przedmiotu leasingu - 30 dnia od daty płatności ostatniej raty leasingowej.
6) Zabezpieczeniem umowy leasingu wnoszonym przez Zamawiającego będzie 1 weksel in blanco bez prawa
indosu wraz z porozumieniem wekslowym.
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7) Warunki leasingu – niezmienne w czasie trwania umowy leasingu.
8) Waluta umowy leasingu – PLN.
9) Po upływie okresu leasingu przedmiot leasingu podlega wykupieniu i staje się własnością Zamawiającego.
10) Na Zamawiającym przez cały okres leasingu ciążyć będzie obowiązek i koszt ubezpieczenia
komunikacyjnego samochodów stanowiących przedmiot leasingu, do pełnej wartości rynkowej na rzecz
Wykonawcy. Ubezpieczenie obejmować będzie: OC pojazdów mechanicznych, NW i AC w pełnym zakresie
(w ruchu i postoju). Zamawiający ubezpieczać będzie corocznie pojazdy stanowiące przedmiot leasingu w
zakładzie ubezpieczeń z którym będzie miał zawartą ubezpieczeniową umowę generalną, na warunkach
określonych w tej umowie.
W polisie ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś Zamawiający
będzie wskazany jako użytkownik i ubezpieczający.

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyleasingowali samochody
o dmc mniejszej niż 3,5 t osobowe lub ciężarowe, dla co najmniej 3 różnych pojedynczych leasingobiorców, na
kwotę dla każdego z leasingobiorców nie mniejszą niż:
a) 200 000,00 złotych netto – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 1,
b) 1 000 000,00 złotych netto – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 2,
c) 1 000 000,00 złotych netto – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 3,
d) 3 000 000,00 złotych netto – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 4,
e) 120 000,00 złotych netto – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 5,
f) 1 200 000,00 złotych netto – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 6,
g) 450 000,00 złotych netto – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 7,
w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednego zadania, wykonawca ma wykazać iż wyleasingował
samochody o dmc mniejszej niż 3,5 t osobowe lub ciężarowe, dla co najmniej 3 różnych pojedynczych
leasingobiorców, na kwotę dla każdego z leasingobiorców równą co najmniej najwyższej spośród kwot
progowych przypadających dla zadań wybranych przez wykonawcę (np. wykonawca, który składa ofertę
na zadania od 1 do 5 winien wykazać, iż wyleasingował samochody osobowe lub samochody ciężarowe o
dmc mniejszej niż 3,5 t, dla co najmniej 3 różnych pojedynczych leasingobiorców na kwotę dla każdego z
leasingobiorców równą co najmniej 3 mln zł netto).
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
a) osiągnęli w ubiegłym roku obrotowym przychód ze sprzedaży netto w wysokości co najmniej 20 000 000,00
złotych,
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
- 250 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 1,
- 1 400 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 2,
- 1 400 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 3,
- 3 600 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 4,
- 150 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 5,
- 1 500 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 6,
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- 550 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację Zadania 7,
- 8 850 000 zł – w przypadku ubiegania się o realizację wszystkich zadań
Łączna wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej powinna być odpowiednia do
ilości zadań (stanowić sumę odpowiadających im zadań), na wykonanie których będzie złożona oferta.
Ww. warunki Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku
dokumentów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dołączonego do wniosku, stwierdzającego
że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III.2.1.1. Oświadczenie co do warunku
określonego w punkcie III.2.1.1.1) wykonawca składa w zależności od zadań, na które złoży wniosek, a
następnie ofertę. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę:
1) Status prawny:
a) aktualnego odpisu 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 Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu,
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia/potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
e) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, poza ww. dokumentami złożonymi odrębnie
przez każdego z wykonawców, składają dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców, podpisany przez
osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych wykonawców.
4.a) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem,
b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1.3.1). lit. a, c, d – składa się dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt III.2.1.3.1). lit. b – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
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administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
d) dokumenty, o których mowa w lit. b powyżej tiret pierwsze i trzecie oraz w lit. c, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
e) dokument, o którym mowa w lit. b tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
f) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. b-c powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis lit. d-e (powyżej) stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę:
a) część sprawozdania finansowego, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do jego sporządzania
innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za
ten okres; wspomniane dokumenty muszą wykazywać
przychody ze sprzedaży netto w wysokości co najmniej
20 000 000,00 zł, niezależnie od zadania, na które
wykonawca złoży wniosek; wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
wykazać ww. wartość łącznie,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu – wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolności kredytowej jest uzależniona
od zadania, na które wykonawca składa wniosek i
powinna być wyliczona zgodnie z pkt III.2.1.1.2).b).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać ww. wartość łącznie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw w formie leasingu (minimum 3 - dla różnych
pojedynczych leasingobiorców), w okresie ostatnich
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trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t osobowych lub
ciężarowych, na kwotę co najmniej 120 000,00 lub 200
000,00 lub 450 000,00, lub 1 000 000,00, lub 1 200
000,00, lub 3 000 000,00 złotych netto dla każdego
z leasingobiorców - wartość wykazanych dostaw
jest uzależniona od zadania, na które wykonawca
składa wniosek i powinna być wyliczona zgodnie z pkt
III.2.1.1.1);
W wykazie winny być podane: podmioty, na rzecz
których dostawy w formie leasingu zostały wykonane,
wartość dostaw, przedmiot dostaw, daty ich wykonania;
Zamawiający zaznacza, że przedmiotem niniejszego
zamówienia jest leasing rozumiany w sposób określony
w ustawie – Kodeks cywilny, zgodnie z art. 14 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie weźmie
pod uwagę wykazanych dostaw zrealizowanych w
ramach innych umów niż leasing w rozumieniu kodeksu
cywilnego
b) dowody potwierdzające, że przedstawione w
wykazie, o którym mowa w lit. a) powyżej, dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
tj. zgodnie z treścią § 1 ust. 2 oraz § 9 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane” poświadczeń,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających należyte
wykonanie (np. referencji).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
EU22-240/20-4/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data: 07/08/2013 Godzina: 15:00
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Podać cenę: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: 08/08/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______
(dd/mm/rrrr) Godzina: _____
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu, wykonawcy składają w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu, na adres Zamawiającego: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi, 00-681
Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 442, nie później niż do godziny 9:00 w dniu 08 sierpnia 2013 r.
2. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, który winien zawierać wskazanie
zadań na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę, wykonawca składa:
1). wszystkie ww. w ogłoszeniu oświadczenia i dokumenty,
2). listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo
informację o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej.
3. Do składania ofert Zamawiający zaprosi 10 wykonawców odrębnie na każde zadanie, którzy nie zostaną
wykluczeni z postępowania i uzyskają najwyższe oceny na podstawie oceny następujących warunków:
Warunek 1) Wartość łączna netto wszystkich pojazdów samochodowych wykazanych w wykazie dotyczącym
zdolności technicznej wykonawcy;
znaczenie warunku – 50 %, tj. max. 50 pkt.; wykonawcy zostaną ocenieni zgodnie z wzorem oceny, opisanym w
punkcie 4. poniżej.
Warunek 2) Wartość przychodów ze sprzedaży netto za ostatni rok obrotowy;
znaczenie warunku – 25 %, tj. max. 25 pkt; wykonawcy zostaną ocenieni zgodnie z wzorem oceny, opisanym
w punkcie 4. poniżej; podstawą do oceny tego warunku będzie załączona do wniosku część sprawozdania
finansowego lub inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności.
Warunek 3) Ilość leasingobiorców wskazanych przez wykonawcę w wykazie dotyczącym zdolności technicznej
wykonawcy (nie mniej niż 3);
znaczenie warunku – 25 %, tj. max. 25 pkt.; wykonawcy zostaną ocenieni zgodnie z wzorem oceny, opisanym w
punkcie 4. poniżej.
4. Sposób oceny warunków:
ocena warunku = [(wartość lub ilość wykazana przez wykonawcę) / (najwyższa wykazana w postępowaniu
wartość lub ilość)] x (max. znaczenie warunku)
5. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni sumę wyników
wszystkich wykonawców zgodnie z kryteriami wskazanymi wyżej.
6.1. Wykonawcy składają formularz wniosku oraz oświadczenia i dokumenty w kopertach lub innych
opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem.
6.2. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii
muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
6.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
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6.4. Wniosek, oświadczenia i dokumenty powinny być trwale złączone razem i sporządzone z zastosowaniem
medium niezmywalnego.
6.5. Strony formularza wniosku, oświadczeń i dokumentów powinny być kolejno ponumerowane.
6.6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien stanowić odrębny dokument podpisany
przez wykonawcę.
6.7. Pierwsza strona wniosku, oznaczona nr 1 winna zawierać tytuł: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w
przetargu ograniczonym na leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t”, nazwę Wykonawcy składającego
wniosek, oraz spis treści w którym należy podać liczbę porządkową dokumentu załączonego do wniosku, jego
nazwę i numer strony początkowej dokumentu.
Na pierwszej stronie wniosku wykonawcy powinni wskazać na które zadania składają wniosek.
6.8. Wszystkie strony wniosku, oświadczeń i dokumentów dołączonych do wniosku muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
Jeżeli uprawnienie nie wynika z załączonych do wniosku dokumentów, należy załączyć do wniosku
odpowiednie pełnomocnictwo do występowania w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo składa się w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wniosek składany przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia podpisuje odpowiednio ustanowiony pełnomocnik.
7. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, pismem czytelnym. W przypadku złożenia
jakiegokolwiek dokumentu w języku obcym, należy przedstawić odpowiednie tłumaczenie poświadczone przez
wykonawcę.
8. Koszt sporządzenia wniosku ponosi wykonawca.
9. Pojazdy będące przedmiotem zamówienia powinny być nowe, wyprodukowane nie wczesniej niż w 2013 r.
10. Pojazdy przekazane do użytkowania na podstawie umowy leasingu winny posiadać wszelkie dokumenty
dopuszczające do uczestniczenia w ruchu drogowym.
11. Urządzenia dźwignicowe zamontowane na przekazanych do użytkowania na podstawie umowy leasingu
pojazdach winny posiadać dokumentację wymaganą do rejestracji w Transportowym Dozorze Technicznym i
posiadać oznakowanie symbolem CE.
12.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, a przede wszystkim zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
12.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu będzie polegał na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda, w przypadku warunków, o których mowa w pkt III.2.1.1).2. ogłoszenia – dokumentów, o których
mowa w pkt III.2.2. ogłoszenia.
12.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt III.2.1).3.1). lit. a) - d).
13. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, poza
wyjątkami przewidzianymi w ogłoszeniu, przekazuje się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną jako skan
pisma. Zamawiający będzie wymagał niezwłocznego potwierdzenia otrzymania dokumentu przesłanego drogą
elektroniczną.
14. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych (PLN).
15. Zamawiający nie będzie udostępniał specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
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VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-097681
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
Część nr : 1

Nazwa : samochód ciężarowy "pick up" - 2 szt.

1) Krótki opis:
Leasing 2 szt. nowych samochodów ciężarowych klasyfikowanych do podrodzaju "pick up", z napędem 4x4,
mających kabinę z 2 rzędami siedzeń.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
Termin dostawy – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
34113000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

17 / 25

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
Część nr : 2

Nazwa : samochód typu VAN - 22 szt.

1) Krótki opis:
Leasing 22 szt. nowych samochodów z napędem 4x2 klasyfikowanych do podrodzaju VAN, o dmc powyżej 2
000 kg i 2 rzędach siedzeń.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
Termin dostawy – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
34110000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
Część nr : 3

Nazwa : samochód ciężarowy przystosowany do ciągnięcia przyczep z hamulcem - 9 szt.

1) Krótki opis:
Leasing 9 szt. nowych samochodów ciężarowych z napędem 4x2 przystosowanych do ciągnięcia przyczepy z
hamulcem o dmc 3 500 kg, w tym:
a) 4 szt. furgonów mających 2 rzędy siedzeń oddzielonych trwałą przegrodą od części ładunkowej, której
długość przekracza 50 % długości pojazdu,
b) 3 szt. skrzyniowych z kabiną z 2 rzędami siedzeń, wzmocnionym zawieszeniem i blokadą mechanizmu
różnicowego,
c) 2 szt. skrzyniowych z wywrotem, kabiną z 2 rzędami siedzeń, wzmocnionym zawieszeniem i blokadą
mechanizmu różnicowego.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
Termin dostawy – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
34130000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

19 / 25

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
Część nr : 4

Nazwa : samochód ciężarowy z napędem 4x2 - 39 szt.

1) Krótki opis:
Leasing 39 szt. nowych samochodów ciężarowych z napędem 4x2, w tym:
a) 26 szt. furgonów mających 2 rzędy siedzeń oddzielonych trwałą przegrodą od części ładunkowej, której
długość przekracza 50 % długości pojazdu,,
b) 13 szt. skrzyniowych z kabiną z 2 rzędami siedzeń.
Wszystkie samochody winny być jednej marki.
Termin dostawy – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
34130000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

20 / 25

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
Część nr : 5
Nazwa : samochód ciężarowy skrzyniowy wyposażony w żuraw hydrauliczny do
samowyładunku
1) Krótki opis:
Leasing 1 szt. nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego z napędem 4x2, wyposażonego w żuraw
hydrauliczny do samowyładunku
Termin dostawy – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
34130000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
Część nr : 6

Nazwa : samochód ciężarowy z napędem 4x4 - 8 szt.

1) Krótki opis:
Leasing 8 szt. nowych samochodów ciężarowych z napędem 4x4 .
a) 3 szt. skrzyniowych, posiadających kabinę z 2 rzędami siedzeń, oraz zawieszenie paraboliczne do jazdy w
trudnym terenie,
b) 5 szt. skrzyniowych, posiadających kabinę z 2 rzędami siedzeń.
Wymagane, aby samochody z Zadania 6a były jednej marki, oraz aby samochody z Zadania 6b były jednej
marki.
Termin dostawy – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
34113000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Leasing samochodów o dmc mniejszej niż 3,5 t
Część nr : 7

Nazwa : samochód osobowy - 5 szt.

1) Krótki opis:
Leasing 5 szt. samochodów osobowych, w tym:
a) 2 szt. z napędem terenowym 4x4,
b) 3 szt. sedanów z napędem 4x2 i silnikiem o mocy nie mniejszej niż 90 kW.
Wymagane, aby samochody z Zadania 7a były jednej marki, oraz aby samochody z Zadania 7b były jednej
marki.
Termin dostawy – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
34113000
34110000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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