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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149641-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Wierzawice: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2023/S 051-149641

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 180054074
Adres pocztowy: 874
Miejscowość: Wierzawice
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Kania
E-mail: zp@sm-park.pl 
Tel.:  +48 172426094
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sm-park.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.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://ezamowienia.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:
Wynajem długoterminowy ładowarki gąsienicowej z wykupem maszyny po okresie wynajmu

Numer referencyjny: SMP/UZP/DI/2023/2

II.1.2) Główny kod CPV
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i 36 miesięczny wynajem używanej ładowarki gąsienicowej 
wyprodukowanej w 2020 r. lub nowszej o maksymalnym przebiegu 3000 mtg oraz jej wykup po okresie 
wynajmu. Zamówienie obejmuje również: • gwarancję producenta na wady i usterki materiałowe, pełną obsługę 
serwisową wraz z zapewnieniem części i materiałów eksploatacyjnych oraz wymianę podwozia i ubezpieczenie 
AC i OC w okresie najmu. • gwarancję 12 m-cy, oraz dostawę materiałów na 4 kolejne przeglądy (bez oleju 
hydraulicznego) po okresie wynajmu

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43250000 Ładowarki czołowe
34144710 Ładowarki jezdne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Giedlarowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wynajem używanej ładowarki gąsienicowej, rok produkcji minimum 
2020 z przebiegiem maksymalnie 3000 mtg. 2. Okres wynajmu wynosić będzie 36 m-cy. 3. Zamawiający 
wymaga aby w stawce określonej za miesiąc najmu minimum 70 % stanowiła spłata wartości maszyny. 4. 
Zamawiający wykupi maszynę za kwotę jaka zostanie po 36 m-cu najmu obliczoną zgodnie z zasadą określoną 
w pkt. 3 OPZ. 5. Wykonawca złoży ofertę w której określi: • Wartość ogólną oferty w walucie • Wysokość 
opłaty miesięcznej w walucie • Cena wykupu w walucie • Koszt 1 mtg netto w walucie ponad ustalony limit 
miesięczny wynoszący 120 mtg. 6. Wykonawca wystawiał będzie faktury w PLN przeliczone wg kursu NBP 
aktualnego na dzień ich wystawienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza stosowania wymogu wpłacania kaucji 
początkowej. 8. Zamawiający w okresie najmu nie będzie ponosił innych kosztów niż opłaty za wynajem, za 
wyjątkiem kosztów i opłat związanych z użytkowaniem przedmiotu zamówienia w zakresie bieżącej eksploatacji 
jak np. mycie, płyny do spryskiwaczy, paliwo oraz opłat za motogodziny przepracowane ponad określony limit 
w wysokości zgodnej z przedstawioną ofertą. 9. Ładowarka w trakcie okresu wynajmu winna być ubezpieczona 
na koszt Wykonawcy (AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego). 10. Zamawiający wymaga aby 
w trakcie trwania umowy, ładowarka objęta była pełną obsługą serwisową w zakresie wymaganych przez 
producenta i gwaranta przeglądów (dojazd, robocizna, materiały eksploatacyjne). 11. Wykonawca zapewni na 
swój koszt dostawę wszelkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania przeglądów. 
12. Wykonawca zapewni wykonywanie przeglądów, usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz napraw 
niezawinionych przez Zamawiającego w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. 13. W razie wystąpienia 
awarii Wykonawca zapewni reakcję serwisu w terminie max. 48 h od zgłoszenia (dni robocze). 14. W przypadku 
wystąpienia awarii maszyny która doprowadzi do jej przestoju dłuższego niż 10 dni Wykonawca dostarczy 
maszynę zastępczą o podobnych parametrach jak przedmiot zamówienia lub inną równoważną. 15. Za okresy 
przestoju maszyny spowodowane awarią maszyny dłuższe niż 3 dni Wykonawca nie będzie naliczał opłaty za 
wynajem do czasu podstawienia maszyny zastępczej. 16. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na wady i usterki 
materiałowe podczas najmu. 17. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na zespół napędowy i hydraulikę 
licząc od dnia wykupu. 18. Wykonawca zapewni materiały na cztery kolejne przeglądy serwisowe wynikające 
z przebiegu określonego w DTR (bez oleju hydraulicznego) licząc od dnia wykupu. 19. Wykonawca zapewni 
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w okresie najmu lub na jego koniec jedną wymianę podwozia. 20. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był 
autoryzowanym przedstawicielem marki i posiadał serwis stacjonarny i mobilny na terenie RP. 21. Zamawiający 
zakłada roczny przebieg ładowarki na poziomie 1440 mtg (120 mtg/m-c) a ewentualne nadgodziny rozliczane 
będą co 6 m-cy. 22. Zamawiający określa termin dostawy na dłużej niż 3 m-ce od daty podpisania umowy. 
I. Wymagania ogólne: 1. Miejsce dostawy: Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Giedlarowej, 37-300 Leżajsk, Giedlarowa 778 B. 2. Ładowarka musi posiadać certyfikat CE dostarczony przy 
jej dostawie wraz z kartą gwarancyjną. 3. Ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w opisie 
przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca dostarczy katalog części zamiennych (język polski lub angielski) oraz 
zapewni dostęp do portalu internetowego z częściami po okresie wynajmu. 5. Wykonawca dostarczy instrukcję 
obsługi w języku polskim. • • • • • • • • Cały opis w SWZ, rozdział II pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia.

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: 36
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.1.2) 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.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Opis warunków i realizacji umowy opisane są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w załączniku 
nr 3 do 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
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Data: 20/04/2023
Czas lokalny: 09:00

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: 14/07/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Spółki Stare Miasto-Park, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi na portalu e-zamówienia.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.1 Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. 21.2 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, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 21.3 Odwołanie przysługuje na: 21.3.1 niezgodną z 
przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym 
na projektowane postanowienie umowy, 21.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 21.4 Odwołanie wnosi się do 
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Prezesa Izby. 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. 21.5 Odwołanie wnosi się w terminie: 21.5.1 10 dni od dnia przekazania informacji 
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 21.5.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 
niż określony powyżej, 21.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej 
21.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.5 i 21.6 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. 21.8 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 21.8.1 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 21.8.2 5 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 21.9 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. 21.10 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 21.11 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, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2023
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