
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 używanych pojazdów specjalnych - śmieciarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIR-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061618280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 27

1.5.2.) Miejscowość: Mircze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 530132312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mir-eko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mir-eko.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mir-eko.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 używanych pojazdów specjalnych - śmieciarek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb5bc0ad-9dfa-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133066/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25 11:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MIR/271/3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2
używanych pojazdów specjalnych śmieciarek”.
3.2. Samochody do zbierania odpadów, o których mowa w pkt 3.1 winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) oraz warunki dopuszczenia do ruchu, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Samochody powinny posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do
dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych. 
3.8.Przedmiot zamówienia nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia jakiejkolwiek, z wyłączeniem
oznaczeń producenta.
3.9. Przedmiot zamówienia winien być w pełni sprawny i odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z
funkcji i przeznaczenia.
Warunki leasingu:
• Czas trwania umowy leasingowej: 60 miesięcy.
• Pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 10% wartości
przedmiotu zamówienia.
• Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu
zamówienia.
• Na leasing składa się: pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca
10% wartości przedmiotu zamówienia, 59 równych rat leasingowych.
• Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu
zamówienia, płatne z ostatnią ratą leasingową.
• Po zapłacie ceny wykupu oraz uregulowaniu wszystkich innych opłat własność
przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego.
• waluta leasingu – PLN.
• Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w
postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem „In blanco”.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Strona 5 z 28
• Raty równe – określone w ofercie, wysokość rat pozostanie niezmienna przez cały
okres trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza zmianę
raty w sytuacji zmiany WIBORu.
• Oprocentowanie w trakcie trwania całego okresu leasingu – zmienna stopa procentowa
(WIBOR 3M).
• Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie leasingowej depozytu gwarancyjnego,
płatnego z ostatnią ratą, ale tylko z możliwością przeksięgowania go na wartość wykupu
przedmiotu leasingu.
• Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania faktur i harmonogramów
z dedykowanego portalu Klienta (tym samym wyrażając zgodę na jego utworzenie).
• Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NW w okresie
trwania umowy leasingu ponosi Zamawiający po uprzednim zapoznaniu się
z warunkami ubezpieczenia zaproponowanymi przez Wykonawcę. Koszty
ubezpieczenia o których mowa powyżej nie stanowią składnika rat leasingowych oraz
ceny zamówienia brutto, tym samym nie stanowią przedmiotu oceny wyboru
najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
• Każdy z samochodów objętych przedmiotem zamówienia może być objęty
odrębną umową leasingową.
• Zamawiający nie przewiduje wpłaty żadnych zaliczek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
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postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 371564,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 371564,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 371564,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MOTO RAD KONRAD GOLA
SP.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8970012657

7.3.3) Ulica: Legnicka 48, bud. C-D

7.3.4) Miejscowość: WROCŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 54-202

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 371564,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące
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