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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310785-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Pojazdy silnikowe
2022/S 111-310785

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Komunalna 4
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
E-mail: katarzynawydra@saniko.com.pl 
Tel.:  +48 544123866
Faks:  +48 544121804
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych typu bramowiec i hakowiec dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we 
Włocławku, w podziale na dwie części
Numer referencyjny: BZ/ZP.12/03/06/22

II.1.2) Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych typu bramowiec i hakowiec 
do transportu odpadów, dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 2 części:
Część 1 – Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu bramowiec
Część 2 – Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec

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:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu bramowiec
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu bramowiec, w ilości 1 
szt., przeznaczony do obsługi kontenerów typu Mulda, wykonanych zgodnie z normą DIN 30720 i kontenerów 
KP5÷KP10, będących na wyposażeniu bazy technicznej PGK „Saniko” Sp. z o.o., zlokalizowanej na ul. 
Komunalnej 4 we Włocławku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jet w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ) i w Załączniku nr 2.1 do SWZ (Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
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
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II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Machnacz, gm. Brześć Kujawski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec, o udźwigu 
min. 26 max 30 ton, w ilości 1 szt., przeznaczonego do obsługi kontenerów załadunkowych, wykonanych 
zgodnie z normą DIN 30722, o długości min. 6500 mm., będących na wyposażeniu Regionalnego Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a, gm. Brześć Kujawski.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ) oraz w Załączniku nr 2.2 do SWZ (Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
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

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 odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował:
- dla Części Nr 1: min. 2 dostawy nowych pojazdów ciężarowych typu bramowiec, o wartości nie mniejszej niż 
350.000,00 zł brutto każda dostawa,
- dla Części Nr 2: min. 2 dostawy nowych pojazdów ciężarowych typu hakowiec, z których minimum jeden o 
udźwigu min. 26 ton i wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto i minimum jeden o udźwigu min. 20 ton i 
wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały 
wykonane należycie.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda 
następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 7 do SWZ),a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 4 SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1 Warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umów, stanowiących: 
dla Części nr 1 - Załącznik nr 9.1 do SWZ a dla Części nr 2 - Załącznik nr 9.2 do SWZ.
2 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej 
ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy (dotyczy wszystkich części postępowania).
3 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w rozdziale XXIII 
SWZ.

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: 18/07/2022
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:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu.

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:
1 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1,4,5,7 
uPzp.
2 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r.,poz. 835) oraz na 
podstawie art. 5 k Rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (EU) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz UE nr L 
111 z 8.4.2022, str. 1).
3 Do oferty należy załączyć: 1 Formularz ofertowy 2 Przedmiotowe środki dowodowe tj. Wykaz parametrów 
technicznych pojazdu (dla Części nr 1 - Załącznik nr 2.1 i/lub dla Części nr 2 - Załącznik nr 2.2 do SWZ) 3 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) 4 Dokument potwierdzających 
wniesienia wadium 5 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6 
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia i/lu zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda 
od Wykonawcy podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale XI pkt. 9 SWZ.
5 Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej , o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp tj. Zamawiający 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.
6 W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga 
złożenia wraz ofertą: oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) i oświadczenia, 
dotyczącego przesłanek wykluczenia w art. 7 ust. 1 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) i w art. 5 k Rozporządzenia 833/2014 
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dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (EU) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
7 Zamawiający działając w trybie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp będzie żądał złożenia przedmiotowych oświadczeń 
wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
8 Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie: dla Części nr 
1: 4.000,00 zł, dla części nr 2: 8.000,00 zł.
9 Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
10 Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się 
z Wykonawcą została podana w rozdziale XV SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZzamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2 Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu.
4 Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzieleni 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 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 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.
7 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłała Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufany.
9 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2022
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