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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263240-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Opoczno: Pojazdy do transportu odpadów
2021/S 100-263240

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie
Adres pocztowy: ul. Krótka 1
Miejscowość: Opoczno
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 26-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alina Turlińska-Zapała
E-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl 
Tel.:  +48 447547611
Faks:  +48 447890647
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.opoczno.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pgkopoczno.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej
Numer referencyjny: 04/2021

II.1.2) Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki 
dwukomorowej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. wymagania dla pojazdu ciężarowego – śmieciarki 
dwukomorowej określa załącznik nr 1 do SWZ.
3) Nazwa/y kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów.
4) Jeżeli z SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pap, Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową 
realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamawiający wymaga, aby dostawa samochodu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej została zrealizowana 
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie – ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – śmieciarki 
dwukomorowej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. wymagania dla pojazdu ciężarowego – śmieciarki 
dwukomorowej określa załącznik nr 1 do SWZ.
3) Nazwa/y kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów.
4) Jeżeli z SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pap, Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową 
realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach.
5) Miejsce realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby dostawa samochodu ciężarowego – śmieciarki dwukomorowej została zrealizowana 
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie – ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot dostawy we własnym 
zakresie, na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie uzgodnionym przez strony i umożliwi jego sprawdzenie 
pod względem technicznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu.

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:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 4 do SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 4 do SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 4 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 1 jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej.
4) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5) Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 
ustawy oraz postanowień Projektu umowy.
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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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2021
Czas lokalny: 10:00

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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
3) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę 
Wykonawca akceptuje treść ww. instrukcji.
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ (przy czym 
Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla 
oferty w SWZ i załącznikach);
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Oświadczenie należy 
złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 
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2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 
3 z 6.1.2016) zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub JEDZ;
c) zobowiązania innego podmiotu, do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 18 SWZ;
d) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;
e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
Podmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu, obejmują:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 
ustawy, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, art. 109 
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, art. 109 ust. 
1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
aresztu;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
e) odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
f) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy.
7) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie https://pgkopoczno.pl/

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1) Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
2) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy 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. 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, oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców.
4) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 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. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6) Terminy wnoszenia odwołań:
a) Odwołanie wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
— 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 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.
c) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne.
d) 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:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2021
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