Ogłoszenie nr 500081769-N-2018 z dnia 16-04-2018 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.: Dostawa używanego
samochodu ciężarowego do wywozu odpadów – śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników
(tzw. myjko-śmieciarka)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537271-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., Krajowy numer
identyfikacyjny 63021861300000, ul. ul. Lipowa 19, 64600 Oborniki, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 612 961 206, e-mail glowny.ksiegowy@pgkim.info, faks 612 961 126.
Adres strony internetowej (url): www.pgkim.info, www.pgkimoborniki.nowybip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów – śmieciarki z zestawem
myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2018.ZP.03.RK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego do
wywozu odpadów – śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka).
Charakterystyka techniczna samochodu 1. Kompletna zabudowa śmieciarki tylno załadowczej o
pojemności skrzyni ładunkowej minimum 14 m3. 2. Rok produkcji nie starszy niż 2008 rok
(podwozie + zabudowa), nieuszkodzona. 3. Skrzynia ładunkowa posiadająca zbiorniki na wodę
czystą i brudną. 4. Podwozie śmieciarki: - paliwo – diesel, - minimum EURO 4, - moc silnika
minimum 270 KM, - skrzynia automatyczna, - przebieg nie większy niż 250 000 km, - liczba osi
– 3, trzecia oś skrętna. 5. Dwa stopnie dla ładowaczy. 6. Urządzenie zasypowe (wrzutnik)
obsługujący pojemniki od 60 do 1100 litrów. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika

w dowolnym momencie cyklu. 7. Sterowanie wrzutnikiem za pośrednictwem przycisków
zamontowanych po obu stronach odwłoka. 8. Oświetlenie i oznakowanie pojazdu wg
obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. 9. Ostrzegawcze światło rotacyjne. 10. System
elektryczny 24V. 11. Płynna regulacja zgniotu. 12. Maksymalne ciśnienie robocze 220 bar. 13.
Kamera cofania wraz z zamontowanym monitorem w kabinie kierowcy. 14. Kabina
trzyosobowa, klimatyzowana. 15. Zagęszczanie odpadów przez zgniot liniowy. Stopień
zagęszczania odpadów minimum 1:4. 16. Reflektor roboczy z tyłu zabudowy. 17. Nadwozie
zgodnie z CE. 18. Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego. 19. Trójkąt ostrzegawczy.
20. Gaśnica z atestem. 21. Apteczka. Urządzenie mycia pojemników Parametry techniczne: •
Agregat wysokociśnieniowy o wydajności 60l/min. Napęd agregatu hydrauliczny. • Ciśnienie
mycia max.120 bar. • Dwa ruchome ramiona z siłownikami zakończone obrotowymi głowicami
myjącymi. • Zbiorniki wody czystej oraz brudnej wykonane ze stali nierdzewnej. • Zasobnik
zbiorczy wody brudnej na odwłoku wraz z otworem rewizyjnym. • Pojemność zbiornika wody
brudnej minimum 800 litrów. • Pojemność zbiornika wody czystej minimum 1000 litrów. •
Regulowany czas mycia pojemników w zakresie od 2 do 15 sek. • Urządzenie ciśnieniowe do
ręcznego mycia. Długość węża z lancą: 8 m. • Ciśnienie na lancy myjącej: max 120 bar. •
Pneumatyczny układ osuszania instalacji myjącej (przygotowanie do zimy) Warunki dodatkowe:
1. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów
zamawiającego w zakresie budowy i obsługi pojazdu, w tym myjki. 2. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu 3-miesięczną gwarancję na dostarczony pojazd na warunkach określonych
bliżej we wzorze umowy. 3. Zabudowa śmieciarki musi posiadać autoryzowanego
przedstawiciela w Polsce oraz minimum jeden autoryzowany serwis mobilny, dokonujący
napraw w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

