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Polska-Nowy Sącz: Samochody osobowe
2021/S 074-185973
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
E-mail: bzp@nowysacz.pl
Tel.: +48 184486600
Faks: +48 184437863
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.malopolska.pl/nowysacz
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Leasing operacyjny fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza na okres
trzech lat wraz z wykupem dotychczasowej floty
Numer referencyjny: BZP.271.11.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny fabrycznie nowych samochodów na potrzebny Urzędu
Miasta Nowego Sącza na okres trzech lat wraz z wykupem dotychczasowej floty.
2. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego pojazdy, z dotychczasowej floty, odpowiednio
przyporządkowane do części zamówienia, o które się ubiega.
3. Zamawiający dzieli zamówienie na części.
— część 1: leasing operacyjny 15 sztuk samochodów standard, przy równoczesnym wykupie dotychczasowej
floty,
— część 2: leasing operacyjny 7 sztuk samochodów specjalnych, przy równoczesnym wykupie dotychczasowej
floty.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji.
5. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
platformy zakupowej, dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz. Wszelkie informacje
dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych do obsługi korespondencji elektronicznej zostały opisane w
specyfikacji.

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:
Leasing operacyjny 15 sztuk samochodów standard, przy równoczesnym wykupie dotychczasowej floty
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34115200 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
66114000 Usługi leasingu finansowego
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. małopolskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego
Sącza na okres trzech lat, wraz wykupem dotychczasowej floty.
2. Część 1 obejmuje leasing operacyjny 15 sztuk samochodów standard, przy równoczesnym wykupie 26
samochodów z dotychczasowej floty.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 1a do
specyfikacji.
4. Termin dostarczenia samochodów: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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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: tak
Opis opcji:
1. Po zakończeniu umowy leasingu, Zamawiający ma prawo wykupić samochody za 30 % ustalonej wartości.
2. O skorzystaniu z uprawnienia odnośnie wykupu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę siedem dni przed
wygaśnięciem umowy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. W celu potwierdzenia, że oferowane samochody odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów świadczących
o wymaganych przez Zamawiającego parametrach oferowanych pojazdów.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 15 000 PLN brutto przed upływem terminu
składania ofert, zgodnie z zapisami sekcji VI.3.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leasing operacyjny 7 sztuk samochodów specjalnych, przy równoczesnym wykupie dotychczasowej floty
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34115200 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
66114000 Usługi leasingu finansowego
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. małopolskie, Nowy Sącz

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego
Sącza na okres trzech lat, wraz wykupem dotychczasowej floty.
2. Część 2 obejmuje leasing operacyjny 7 sztuk samochodów specjalnych, przy równoczesnym wykupie 6
samochodów z dotychczasowej floty.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 1b do
specyfikacji.
4. Termin dostarczenia samochodów: do 6 miesięcy od podpisania umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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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: tak
Opis opcji:
1. Po zakończeniu umowy leasingu, Zamawiający ma prawo wykupić samochody za 30 % ustalonej wartości.
2. O skorzystaniu z uprawnienia odnośnie wykupu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę siedem dni przed
wygaśnięciem umowy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. W celu potwierdzenia, że oferowane samochody odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów świadczących
o wymaganych przez Zamawiającego parametrach oferowanych pojazdów.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 20 000 PLN brutto przed upływem terminu
składania ofert, zgodnie z zapisami sekcji VI.3.

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 nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością przynajmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia
polegające na leasingu operacyjnym samochodów osobowych przez okres co najmniej dwunastu kolejnych
miesięcy (niezależnie od marki i rodzaju samochodu) o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto (słownie
złotych: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każda. W przypadku świadczeń ciągłych Zamawiający dopuszcza nie
tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia
faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone w SWZ tj. dostawa musi być zrealizowana na wartość nie
mniejszą niż 80 000,00 PLN brutto.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczenia potwierdzającego:
— wykaz dostaw / usług porównywalnych z dostawami / stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
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określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 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 wydane w okresie
ostatnich 3 miesięcy.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do
specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, co zostało uwzględnione w projekcie umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy.

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2021
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:
Polski

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Otwarcie ofert na
platformie zakupowej dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw 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.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art.
108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej gr.
kapitałowej;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy;
d) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia, żaden z Wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt 3.
6. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, stanowiący
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
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warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
b) dok. potwierdzające, że oferowane samochody odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
w opisie przedmiotu zamówienia, tj. szczegółowe dane techniczne i użytkowe świadczące o wymaganych przez
Zamawiającego parametrach oferowanych pojazdów (dotyczy części I, części II).
7. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych
środków dowodowych.
8. Wszelkie informacje dotyczące formy przekazania dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt 4 i 6
zawarte są w specyfikacji.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 15
000 PLN dla części I oraz 20 000 PLN dla części II i utrzymywać go nieprzerwanie do dnia terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 ustawy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 257
ustawy.
11. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w specyfikacji.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
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 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
6.2. 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.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem
zamówień publicznych”.
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 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. 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: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2021
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