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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców  we Wleniu

1. ZAMAWIAJĄCY:
Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców 

ul. Szkolna 1

59-610 Wleń

tel. (75) 7136350   fax. (75) 7136350

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla 
Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu

Wspólny Słownik Zamówień:  34.14.44.10-5
Przedmiotem zamówienia  jest  zakup wraz z dostawą na teren bazy Komunalnego Zakładu 
Obsługi Mieszkańców we Wleniu z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 używanego samochodu 
asenizacyjnego przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem 
kanałów o średnicy  od 50-800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do 
zbiornika osadu: usuwanie zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, usuwania wody z 
zalanych piwnic. Samochód musi być przystosowany do pracy w temperaturach ujemnych 
do  –18 C.

Parametry:

• Rok produkcji nie starszy niż 1994,

• Samochód dwuosiowy,

• Moc silnika min. 200 KM

• Manualna skrzynia biegów,

• Napęd na tylną oś,

• Wspomaganie kierownicy,

• Silnik wysokoprężny,

• Pojemność beczki od 6 m³ do 8 m³. w tym komora wody czystej 2÷3m3, komora 
osadu i wody brudnej 3÷5m3

• Wąż ssący długości minimum 8 m.,

• Blokada tylnego mostu

• Kompresor wydatek-480m3/h, podciśnienie maks. W układzie ssącym –0,085MPa 

• Pompa wodna

- wydatek     -263dm3/min.

-ciśnienie nominalne- 16MPa(160KG/cm2)
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-długość węża wciągarki dużej – 60m, fi=25,

-długość węża wciągarki małej-  30m, fi=13,

-kąt obrotu wysięgnika -     330st.,

-kąt wzniosu wysięgnika -    48st.,

- wysuw wysięgnika  - 1m

- maks. Głębokość ssania wysięgnika – 4,0 m od poziomu jezdni,

-maks. Głębokość ssania wężami -       6,0 m od poziomu jezdni,

-obsługa -           przez 2 osoby, w tym kierowca.

• Samochód musi spełniać dodatkowe wymogi  techniczne:

-możliwość połączenia obu komór zbiornika i wykorzystanie całej objętości na wodę czystą

- hydrauliczne wspomaganie układania węża na dużym bębnie

- obrót bębna w pionie

- mechaniczny napęd pompy ciśnieniowej

• Światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym wymagane w tego typu pojazdach.

• Pojazd musi być oryginalny, kompletny, bezwypadkowy, sprawny technicznie, w chwili 
dostawy zarejestrowany bądź gotowy  do rejestracji na terenie Polski. Stopień zużycia 
właściwy dla pojazdu będącego w prawidłowej eksploatacji.

• Pojazd musi posiadać aktualny przegląd ze stacji kontroli pojazdów oraz komplet 
dokumentów potrzebnych do rejestracji , lub być zarejestrowany.

• Ponadto przed zakupem pojazdu Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pracy 
sprzętu przez wytypowanych operatorów oraz ocenę jego stanu przez komisję 
przetargową, a Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzedawanego 
samochodu  oraz przeszkolenia min. jednego pracownika w zakresie obsługi pojazdu.

• W przypadku gdy Wykonawca wskaże pojazd poza granicami kraju, oględziny pojazdu 
transportem i na koszt Wykonawcy.

• Na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli min. 3 
miesięcznej gwarancji. Serwis gwarancyjny musi być świadczony na terenie Polski. 

• Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek powstałych lub 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia przez 
użytkownika, dotyczy tylko dni roboczych. W przypadku szczególnym gdy trzeba 
czekać na zamówione części okres ten może ulec wydłużeniu do tygodnia.

• Do oferty należy bezwzględnie dołączyć zdjęcia oferowanego pojazdu.

Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA-
JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7): 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 14 dni od podpisania umowy.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.2 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

7.1 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane 
będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 
38).

7.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

a:W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

1Magdalena Sawicka -  Referent ds. księgowości

  tel. ( 75) 7136350

b: W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

1  Stanisław Kwolik – inspektor ds. Oczyszczania Gminy

 tel. (75) 7136350, 662-141-909 

8. WADIUM:

          W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
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9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

10.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy 
ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

10.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

10.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej Specyfikacji.

10.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

10.7 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym 
Osoba osoby) upoważniona do występowania w tym postępowaniu w imieniu 
Wykonawcy powinna dostarczyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.

10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

10.9 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp: Nazwa dokumentu potwierdzającego: Wymagany dokument: Nr załącznika 
do SIWZ

1 Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia.

2

2 Oświadczenie o spełnianiu Oświadczenie o spełnianiu 3
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warunków warunków

3 Oświadczenie Oświadczenie w zakresie art. 24 
ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp.

4

4 Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego 
rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

5  Fotografie  Fotografie oferowanego pojazdu

6 Pełnomocnictwo W przypadku złożenia oferty przez 
konsorcjum lub osobę 

upoważnioną do występowania w 
tym postępowaniu przez 

Wykonawcę.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  może  zażądać  przedstawienia  oryginału  lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej 
Polskiej  składa dokument lub dokumenty ( zgodnych z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 
226, poz. 1817), wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej 
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli  w  określonym  terminie  Wykonawca  nie  złoży  wymaganych  przez  Zamawiającego 
oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych,  lub  pełnomocnictw  albo  jeżeli  złoży  wymagane  przez  Zamawiającego 
oświadczenia  i  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień 
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Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich 
złożenia  w wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo ich  złożenia  oferta  Wykonawcy będzie 
podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 
ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  223,  poz.  1655,  z  późn.  zm.). 
Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

10.10  Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa używanego 
samochodu asenizacyjnego dla Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we 
Wleniu NIE OTWIERAĆ przed 27.10.2010 godz.10,00. Na wewnętrznej kopercie 
należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w 
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10.11  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.10 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.12  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 - Sekretariat 
Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu ul. Szkolna 1do dnia 2010-
10-27 do godz.9,30

11.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

11.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 
dniu 2010-10- 27o godz. 10,00 w siedzibie Zamawiającego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.1 Cena oferty ma być wyrażona w PLN .

12.2   Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie ponosił Wykonawca, łącznie z 

          wynagrodzeniem za wszelkie obowiązki Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu 

          zamówienia do Zamawiającego. 

13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1Cena (koszt) 60,00%
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2Rocznik 10,00%

3Gwarancja 10,00%

4Ocena techniczna 20,00%

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

a) I etap:     Ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty  : 
Zamawiający  uzna  ofertę  za  spełniającą  wymagania  i  przyjmie  do  dalszego  szczegółowego 
rozpatrzenia, jeżeli:
-  spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją,
-  została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
-  Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
    Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie według zasady „spełnia – nie 
spełnia” na podstawie załączonych dokumentów określonych w pkt 10.9 niniejszej Specyfikacji.

b) II etap: ocena merytoryczna: 
Zamawiający  rozpatrzy  oferty  nie  podlegające  odrzuceniu,  złożone  przez  wykonawców  nie 
podlegających wykluczeniu, według następującego kryterium (przypisując mu wagę procentową 
):

     -  cena netto – 60 %
 Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób: cena netto za realizację 
         zamówienia wg następującego wzoru:

C =
 najniższa cena ofertowa netto x 60 %
  cena oferty badanej netto

   
    - rok  produkcji pojazdu będącego przedmiotem zamówienia – maksymalnie 10 %
    Ocena  ofert  polegać  będzie  na  przyznaniu  wagi  procentowej  stosując  następujące 
przedziały:

Rok produkcji Waga procentowa (w %)
1994 4
1995 6
1996 8

              1997 i 
powyżej 10

   - okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia – maksymalnie 10 %
Ocena ofert polegać będzie na przyznaniu wagi procentowej stosując następujące przedziały:

Okres gwarancji (w m-cach) Waga procentowa (w %)
3 2
6 4
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9 6
12 8
18 10

 - ocena techniczna – maksymalnie 20 % 
Ocena ofert polegać będzie na przyznaniu wagi procentowej stosując następujące przedziały:

Ocena techniczna (jakość) Waga procentowa (w %

Skrzynia biegów i tylny most:
 Praca (głośność)  0 do max. 3 pkt., 
 Wycieki  0 do max. 2 pkt., . Łącznie od 0 do 5 pkt.
Silnik: Przebieg  0 do max. 3 pkt.
Do 400 tyś km. 3 punkty, 
Od 400 tyś. km. do 500 tyś. km. 2 pkt.,
od 500 tyś.- 600 tys. 1 pkt.,. 
Powyżej 600 tyś. 0 pkt.

Praca-wycieki, od 0 do max. 2 pkt., Łącznie od 0 do 5 pkt.
Kabina:
Utrzymanie wew. kabiny 0 do max. 2 
pkt. , 
Stan foteli 0 do max. 1 pkt. Łącznie od 0 do 3 pkt.
Ogumienie 
stan bieżnika - równe zużycie 0 do max. 
1 pkt.           
Jakość opon pęknięcia, przecięcia, guzy 
0 do 1 pkt. Łącznie od 0 do 2 pkt.
Stan zewnętrzny zabudowy 
lakier – wygląd zewnętrzny,pompa i jej 
elementy 0 do max. 3 pkt., 
blacha- stan blach korozja, wgniecenia 
0 do max. 2 pkt. Łącznie od 0 do 5 pkt.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym z wyżej  
wymienionych kryteriów. Obliczenia punktacji dla konkretnej oferty nastąpi przez zsumowanie 
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
Punkty przyznane przez poszczególnych członków Komisji podlegają sumowaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

13.2 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

13.3 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13.4 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. 
zm.).

14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a: wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko, 
siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b: Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne;

c: Wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 
podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne -  jeżeli  postępowanie  jest  prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d: terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych,  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta.

14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 lit. a  Zamawiający umieści  w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy 
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią 
okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

15.1 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane.
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16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a:  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę;

b: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c:   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d: odrzucenia oferty odwołującego.

17.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.Odwołanie wnosi się do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

17.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

17.6 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.

17.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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17.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego.

17.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA

18.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

19. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nazwa załącznika:

1 Formularz Ofertowy

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

4 Oświadczenie w art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.

5 Wzór umowy

                                   ZAŁĄCZNIK NR. 1

    

                                                                     
     ..............................., dnia................2010 roku

FORMULARZ OFERTOWY ( wzór)

                      Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia na: 
                  Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla 
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       Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu  zgodnie z wymogami 
SIWZ, na poniższych warunkach:
1. Parametry oferowanego używanego samochodu asenizacyjnego:

• Marka pojazdu ...........................................

• Rok produkcji  ....................................

• Moc silnika ......................w km

• Silnik wysokoprężny  (tak)*  (nie) *      niepotrzebne skreślić*

• Pojemność beczki ...............w m³.

• Przebieg ..................................... km.

 2. Cena oferty:
Cena netto ……………………..……….. złotych,
słownie: ……………………………………………………………………………..

Podatek VAT ………………………………złotych,
słownie: ………………………………………………………………………………

Cena brutto: ………………………………. złotych,
słownie: ………………………………………………………………………………
2. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.
3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisaniu umowy.
4. Udzielamy gwarancji  na przedmiot  zamówienia ………….........(  w miesiącach),  licząc od 
daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia /w tym dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie/.
6.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.
7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowienia 
umowy,  zostały przez nas zaakceptowane i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej 
oferty  do  zawarcia  umowy  na  w/w  warunkach,  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.
8. Termin płatności faktury do 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po 
protokolarnym odbiorze  dostawy.
9. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ..............................…………...................... 
stanowisko ....................................................................................................................................... 
Telefon…………...........………..........fax……………..................................................................
…......................................................................................................................................................
10. Do oferty załączam: .................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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         …...…………………………………………

                  /podpis osób upoważnionych do
                                                            występowania w imieniu Wykonawcy/
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                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR. 2

                 OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Komunalnego Zakładu Obsługi 

Mieszkańców we Wleniu.

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.  
U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655,  z  późn.  zm.),  zgodnie  z  którym  z  postępowania  
o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
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przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), albo 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania;

4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR. 3

                                              OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Komunalnego Zakładu Obsługi 

Mieszkańców we Wleniu.

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR. 4

                                                      O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na

Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Komunalnego Zakładu Obsługi 

Mieszkańców we Wleniu.

oświadczamy,  że  w  stosunku  do  Firmy  nie  otwarto  likwidacji  oraz  nie  ogłoszono 
upadłości.

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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   ZAŁĄCZNIK NR. 5

                         UMOWA (wzór )  

zawarta w dniu ................. 2010 r. we Wleniu

pomiędzy :

Komunalnym Zakładem Obsługi Mieszkańców z siedzibą we Wleniu przy ul. Szkolnej 1, 
zwanym  dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”reprezentowanym przez:

• mgr Zdzisława Kostkę – Dyrektora Zakładu

• Urszulę Ziemianowicz- Główną Księgową

a  firmą........................... z siedzibą..................... Regon.......................... NIP............................. 

zwaną dalej w tekście umowy  „Wykonawcą”, reprezentowaną 
przez : ............................................................... została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca wybrany został  w wyniku przeprowadzonego 
postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm.) na 
„Dostawa używanego samochodu asenizacyjnego dla Komunalnego Zakładu Obsługi 
Mieszkańców we Wleniu.

 § 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa (zakup) używanego samochodu 
asenizacyjnego,   marki ....................., rok produkcji ..............,  numer 
nadwozia ........................,   numer silnika.............................. oraz o parametrach 
określonych w SIWZ i zawartych w Formularzu Ofertowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zamówienia, których 
szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

  § 3

1. Wykonawca oświadcza, że samochód asenizacyjny określony w  § 2 ust.1 zostanie 
dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. Komunalnym Zakładzie Obsługi Mieszkańców 
we Wleniu przy ul. Szkolnej 1 w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy tj. do 
dnia ....................2010 roku.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. m-cy , od daty 
dostawy  i dokonania protokolarnego odbioru .
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3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia usterek w pojeździe, które 
ujawniły  się  w  okresie  gwarancji  w  nieprzekraczalnym  terminie  72  godzin  od  daty 
zgłoszenia przez użytkownika, dotyczy tylko dni roboczych. W przypadku szczególnym gdy 
trzeba czekać na zamówione części okres ten może ulec wydłużeniu do tygodnia.

4. Wykonawca zapewni terminową i bezpłatną naprawę pojazdu.

5. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu Użytkowania zakupionego sprzętu.

6. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy stanowi jego własność oraz , że jest wolny od 
wad i jakichkolwiek roszczeń, obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 
ust. 1  w kwocie netto ..... PLN ( słownie: .....) . Do powyższej kwoty doliczony będzie 
obowiązujący podatek Vat  ....... PLN . Wynagrodzenie brutto wynosi ....PLN 
(słownie:....).

2. Zapłata  nastąpi  przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej  po zrealizowaniu 
dostawy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury .

§ 5

1. Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Komunalnym Zakładzie 
Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej1 we Wleniu po uprzednim sprawdzeniu stanu 
technicznego oraz zgodności wyposażenia określonego w SIWZ oraz zawartego w 
Formularzu Ofertowym ze stanem faktycznym.

2. Z czynności związanych z przekazaniem przedmiotu umowy spisany będzie protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

3. W momencie odbioru samochodu Wykonawca przekaże komplet dokumentacji technicznej 
dotyczącej przedmiotu umowy, jak również f- rę Vat.

                        § 6

      1.   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) Zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1 niniejszej Umowy, w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt.3.
2) Zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w  okresie 
gwarancji,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłacenia  kary  umownej  w  wysokości  0,1% 
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  4  ust.1  niniejszej  Umowy,  za  każdy  dzień  zwłoki, 
liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
3) Zwłoki  w dostawie  przekraczającej  30  dni,  w wysokości  5  % wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo 
odstąpić od zawartej Umowy.

4) Odstąpienia  od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy.
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      2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:
1) Odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 z wyjątkiem przypadku określonego w pkt. 4.
2) Zapłata  wymienionych  w  §  6  kar  umownych,  nie  zwalnia  Stron  z  wypełnienia 
wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.
3) Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki Umowy w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w 
zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.
4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności , powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych 
okolicznościach.

• Zapis ust. 1 i 2 nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody z innych tytułów, na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym 
podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy” Prawo 
zamówień  publicznych”  z  dnia  29  stycznia  2004r.  (Dz.U.  Nr  19,  poz.177  z  późn.zm.), 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego 
Sądu miejsca wykonania umowy.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA :                                                             ZAMAWIAJĄCY:

Strona: 21/21


	1. Zamawiający:
	2. Tryb udzielenia zamówienia:
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	17.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
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