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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obroki 140, Katowice
Katowice
40-833
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Manowska
Tel.:  +48 323587657
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl 
Faks:  +48 323587661
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mpgk.com.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach
Numer referencyjny: PN/19/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34144510

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@mpgk.com.pl
www.mpgk.com.pl
http://bip.mpgk.com.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka
zasilanych gazem ziemnym CNG. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- Zadanie Nr 1 pn. „Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka trzyosiowa
o pojemności minimum 19m3 ”
- Zadanie Nr 2 pn. „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka dwuosiowa
o pojemności minimum 7m3 ”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Nr 4. dla Zadania Nr 1 i Nr 4.1.
dla Zadania Nr 2
Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i własne
ryzyko na adres Zamawiającego (MPGK Sp. z o.o. Zakład Transportu, ul. Obroki 140, 40-833 Katowice), oraz
przeszkolić pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE Nr 1- Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka trzyosiowa o
pojemności minimum 19m3
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-833 Katowice, ul. Obroki 140

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka,
trzyosiowa, o pojemności minimum 19m3, zasilanych gazem ziemnym CNG.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE Nr 2 - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka dwuosiowa o
pojemności minimum 7m3
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-833 Katowice, ul. Obroki 140

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka,
dwuosiowa, o pojemności minimum 7m3, zasilana gazem ziemnym CNG.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 4.1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w przypadkach opisanych w art.144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2019
Czas lokalny: 11:30

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: 01/09/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Polska, 40-833 Katowice, ul. Obroki 140 - sala
konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa, procedura jawna.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
ZADANIE Nr 1- 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
ZADANIE Nr 2 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
UZP
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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