
BABORÓW: ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG  
I UDRAŻNIANIA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, OGŁOSZENIE  

O ZAMÓWIENIU–DOSTAWY, NUMER OGŁOSZENIA 307156-2015 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  

V  zamówienia publicznego  

 
zawarcia umowy ramowej  

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów, woj. 
opolskie, tel. 77 403 69 66, faks 77 403 69 66. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukbaborow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu specjalnego do 
zimowego utrzymania dróg i udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
zakup samochodu ciężarowego specjalnego dmc 18.000 o klasie emisji spalin EURO 4, z nową 
zabudową hakową o nominalnej mocy załadunkowej 7 ton, oraz fabrycznie nowym pługiem 
odśnieżnym i używaną posypywarko - solarką o poj. 6m3 + zbiornik na solarkę o poj. 1000l. Ponadto 
zakup obejmuje zabudowę asenizacyjną o poj. 7000l z układem wysokociśnieniowym o wydajności 
102l/160 bar/min.. 
II.1.5)  

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.40.00-8, 42.41.40.00-1, 42.92.47.30-5, 34.14.45.20-
9, 43.31.30.00-0, 34.14.44.40-4. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2015. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM                               
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy. 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oferent spełnia warunek jeżeli zrealizował w okresie ostatnich trzech latach przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  
w tym okresie) co najmniej dwie dostawy pojazdów zbliżonych swoją wielkością                                  



i parametrami do oferowanych, o wartości nie mniejszej niż: 150 000 zł. netto dla 
samochodu ciężarowego specjalnego z zabudową do zimowego utrzymania dróg                               
i asenizacyjną. Dostawy muszą być potwierdzone dokumentem referencyjnym 
stwierdzającym, że zostały one wykonane należycie. (w załączeniu przedstawić referencje                
z podaniem rodzaju pojazdu, dat wykonania, oraz odbiorców). 

III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                               
w postępowaniu, 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, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

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

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
o lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                   

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej; 

 



SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
 1. Cena - 90 
 2. Współczynnik eksploatacyjny - 10 

IV.2.2)  

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów                  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto 
gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie 
stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2.w zakresie terminu wykonania 
przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym umową nie będzie 
leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, 
3.jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres 
niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 4.jest niemożliwe z przyczyn, za które 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zukbaborow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48-120 
Baborów - pok. nr 1 - sekretariat I piętro. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: . 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

  
         Zatwierdzam: 

Prezes Zarządu 
Zakładu Usług Komunalnych 

/-/ Tomasz Krupa  
 

13.11.2015r. 
                                                                                                                         …………………………………………. 

 

http://www.zukbaborow.pl/

