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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsc, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu.

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164.) zwanej dalej ustawą oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) biuletyn zamówień publicznych
b) strona internetowa – http://zukbaborow.pl
c) tablica ogłoszeń w siedzibie: ZUK Baborów, ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalnego do wywozu odpadów
skonfigurowanego fabrycznie, wolnego od wad fizycznych, technicznych i prawnych.
Zamawiający, na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin
pojazdu w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia oferty, prawo do jazdy próbnej
i przeprowadzenia badania pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin, w siedzibie
Wykonawcy (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do
odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą).
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2. Pojazd musi spełniać niżej wymienione wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty z wyposażeniem wyższym niż poniżej opisane wymagane
wyposażenie:
Tabela nr 1:
PODWOZIE
Podwozie trzyosiowe 6x2;
Wymagane
Pierwsza oś: skrętna, druga oś: napędowa, trzecia oś: skrętna, wleczona,
Wymagane
unoszona;
Rok produkcji: nie starsze niż 2007;
Wymagane
Przebieg nie większy niż 200 000 km;
Wymagane
Rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią max. 3500 mm;
Wymagane
Dopuszczalna masa całkowita podwozia 26 000 kg;
Wymagane
Kierownica po lewej stronie;
Wymagane
Kabina, minimum 3 miejscowa;
Wymagane
Silnik wysokoprężny min. 320-340 KM, zasilanie – wtrysk bezpośredni ;
Wymagane
Silnik spełniający normy emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami na Wymagane
dany rok kalendarzowy, bez konieczności stosowania środków katalitycznych
typu Ad-Blue i podobnych;
Wydech wyprowadzony do góry kabiny; wszelkie przebudowy wydechu winny Wymagane
być zatwierdzone przez producenta podwozia;
Skrzynia biegów automatyczna minimum 12-biegowa;
Wymagane
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy;
Wymagane
Koła 22.5’;
Wymagane
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Opony o rozmiarze 315/80R;
Przednie zawieszenie: resory paraboliczne;
Stabilizator osi przedniej;
Tylne zawieszenie pneumatyczne;
Stabilizator osi tylnej;
Regulator wysokości zawieszenia;
Układ hamulcowy w systemie zapobiegającym blokowaniu się kół podczas
hamowania ABS;
Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe;
Hamulec silnikowy;
Zbiornik paliwa min. 300 litrów z korkiem zamykanym na klucz;
Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
Centralny zamek;
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem;
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym;
Klimatyzacja z regulacją temperatury;
Ogrzewane lusterka wsteczne;
Ogrzewanie elektryczne przednia szyba;
Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego;
Akumulatory 12V minimum 140Ah 2 szt.;
Gniazdko zapalniczki;
Tachograf cyfrowy;
Radio;
Kabina w kolorze pomarańczowym RAL 2011 lub białym 9010;
Skrzynia narzędziowa o pojemności minimum 10l;
Gaśnica 6kg produkcji polskiej;
Apteczka;
Zbiornik na wodę do mycia;

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Tabela nr 2:
ZABUDOWA
INFORMACJE OGÓLNE
Zabudowa skrzyniowa z tylnym urządzeniem załadowczym, przeznaczona do opróżniania pojemników
z gromadzonymi odpadami komunalnymi i transportu tych odpadów.
1.
Rok produkcji: 2007 lub nowsze
Wymagane
2.
Kolor zbiornika: pomarańczowy RAL 2011 lub biały 9010
Wymagane
3.
Pomarańczowa lampa ostrzegawcza w tylnej, górnej części zabudowy
wymagane
4.
Całkowita długość zabudowy z urządzeniem zasypowym
Maksymalnie 7200 mm ze
złożonymi stopniami
ZBIORNIK
5.
Pojemność skrzyni ładunkowej 20 – 22,00m3
Wymagane
6.
Spust do odprowadzania odcieków ze zbiornika z zaworem kulowym i Wymagane
szybkozłączem
7.
Elastyczne połączenie zbiornika z ramą podwozia
Wymagane
ZASYP (ODWŁOK)
8.
Mechanizm zagęszczający odpady
Linowo-płytowy lub
rotacyjny
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Pojemność skrzyni załadowczej
Wymagane obsługiwanie wymienionych cykli zagęszczenia odpadów:
automatyczny ciągły, automatyczny pojedynczy
Minimalna szerokość załadunku
Spust do odprowadzania odcieków z zaworem kulowym i
szybkozłączem w odwłoku
PŁYTA WYPYCHOWA
Wysuwanie się płyty wypychowej poza zbiornik

Uszczelka płyty wypychowej umożliwiająca dokładny rozładunek
zbiornika

Minimum 2m3
Wymagane
1500 mm
Wymagane

Wymagane w przypadku
układu liniowo –
płytowego
Wymagane w przypadku
układu liniowo płytowego

UKŁAD HYDRAULICZNY
Regulacja stopnia zagęszczenia odpadów
Wymagane
PODNOŚNIK POJEMNIKÓW
Obsługiwane typy pojemników: 60l, 80l, 110l, 120l, 240l, 660l, 1100l
Wymagane
Opuszczenie otwieracza do klap pojemników 1100l (jeśli występuje)
Wymagane
hydraulicznie, pneumatycznie lub elektrycznie
Listwa do otwierania pojemników (jeśli występuje) wyposażona
Wymagane
w amortyzator wstrząsów
Maksymalny czas opróżniania pojemnika o pojemności 120l: 15s przy
Wymagane
obrotach silnika maksimum 1000 obr./min
Maksymalny czas opróżniania pojemnika o pojemności 1100l: 25s przy Wymagane
obrotach silnika maksimum 1000 obr./min
ELEMENTY STERUJĄCE NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
ELEMENTY STERUJĄCE URZĄDZENIEM ZASYPOWYM
-----Pulpity sterownicze (2 szt.) w tylnej części urządzenia zasypowego po
Wymagane
prawej i lewej stronie, umieszczone równolegle do osi wzdłużnej
pojazdu.
Wybór pojemnika (jeśli pojemnik nie jest rozpoznawalny
Wymagane
automatycznie)
Włącznik opuszczania urządzenia do podnoszenia klap pojemników
1100l (jeśli takie urządzenie występuje)
Włącznik podnoszenia urządzenia do opróżniania pojemników
Wymagane
Włącznik opuszczania urządzenia do opróżniania pojemników
Wymagane
Włącznik awaryjny po obu stronach zabudowy
Wymagane
Włącznik dzwonka ostrzegawczego (awaria/odjazd) dla kierowcy (po
Wymagane
lewej i prawej stronie zabudowy)
ELEMENT STERUJĄCY OPUSZCZANIEM ODWŁOKA
----Opuszczanie odwłoka poprzez równoczesne wciśnięcie 2 przycisków
Wymagane
umieszczonych w tylnej części zbiornika
ELEMENTY STERUJĄCE KONTROLNE W KABINIE KIEROWCY
Włącznik pracy zabudowy
Wymagane
Wyłącznik awaryjny pracy zabudowy
Wymagane
Wybór trybu pracy prasy pojedynczy/ciągły
Wymagane
Włącznik ostrzegawczych świateł obrotowych
Wymagane
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34.

Włącznik ruchu płyty wypychowej do przodu

35.

Włącznik ruchu płyty wypychowej do tyłu

36.

Włącznik podnoszenia odwłoku

37.
38.

39.

POZOSTAŁE
Oświetlenie zasypu: 2 reflektory o mocy min. 50W każdy, umieszczone
po prawej i lewej stronie zasypu
Składane antypoślizgowe stopnie wyposażone w systemy
zapewniające spełnienie aktualnych przepisów BHP. Dot.
pozostawania ładowaczy na stopniach w czasie jazdy.
Manewrowa kamera video z widokiem na tył pojazdu.

Wymagane w przypadku
układu liniowo –
płytowego
Wymagane w przypadku
układu liniowo –
płytowego
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Wymagane

3. Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce jako pojazd specjalny i posiadać ważne badania
techniczne.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia odnośnie pracy i obsługi
śmieciarki w siedzibie Zamawiającego.
5. Kod CPV: 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów

Rozdział 3. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział 4. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia.
Dostawa samochodu w ciągu 10 dni od podpisania umowy na dostawę pojazdu.
Rozdział 7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie
polskiej.
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Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5
Pzp. i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
w zakresie spełnienia tego warunku,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia –
nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca
spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem
z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Rozdział 9. Podstawy wykluczenia – art. 25 ust. 5.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 Pzp tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
str. 7
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn.:
DOSTAWA POJAZDU SPECJALNEGO DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH”.

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r.
poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt
2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną
nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5, ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do formularza ofertowego oświadczenie
o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 Pzp, Wykonawca dołącza następujące
oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 Pzp
- zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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. 5 pkt 1 Pzp.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp. do przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 10 ust. 1 i 2a i 2b.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w rozdziale 10, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz dane wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26.07.2016r. (Dz. U. z 2016r.,
Poz.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

Rozdział 11. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016, poz.1126).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 10 ust 2b - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
3. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Rozdział 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
4. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów.
5. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania oraz winno być złożone w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać
pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wpłaty wadium
Rozdział 14. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
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Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcą jest forma pisemna
lub drogą elektroniczną: e-mail: zuk@baborow.pl. Forma ta nie dotyczy dokumentów
i oświadczeń przesyłanych w ramach uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.,
dokumenty te należy składać w sposób opisany w rozdziale 16 SIWZ. Zawsze dopuszczalna
jest forma pisemna. Pisma należy kierować wyłącznie na adres: Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów.
2. Inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję drogą elektroniczną – każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. W przypadku nie
potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru korespondencji, Zamawiający do celów
dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego
dokonania transferu danych.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zostanie umieszczona stronie internetowej http://zukbaborow.pl.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
a) sprawy procedury: Anna Bunczek – Mróz 77/403-69-66 i 82
b) sprawy dot. przedmiotu zamówienia: Waldemar Wiesner: 77/403-69-66 i 82
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Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego – dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów
Oferta na:

„DOSTAWA POJAZDU SPECJALNEGO DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH”
Znak postępowania: DA/203/2017
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 08.02.2017r.r. godz. 10:15

2. Podpisy. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej,
b) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26.07.2016r. (Dz. U. z 2016r.,
Poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
c) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
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udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
b) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:
 wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
 wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i
organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość
gospodarczą,
 wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie
wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności.

5.

6.

7.
8.

c) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony
w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie
będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym
Wykonawcom razem z protokołem postępowania,
d) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
Informacje pozostałe:
a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.
Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu.
Zwrot oferty. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Złożona oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1,
2) Pełnomocnictwo:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie
za zgodność z oryginałem,
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3)
4)

5)
6)

b) jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie
pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Notariusza.
c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono
zawierać zakres umocowania.
Wykonawca składa oświadczenia określone w rozdziale 10 ust. 1 i 2a oraz 2b.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 10 ust 2b - składa dokumenty
z rozdziału 11 SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
dokumentów z rozdziału 10 ust. 3a i 3b.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
http://zukbaborow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Rozdział 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Krakowskiej 1,
48 – 120 Baborów, I piętro – sekretariat, w terminie 08.02.2017r. do godz.: 10:00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro – sekretariat o godz.: 10:15
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://zukbaborow.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
8. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie
datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
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Rozdział 18. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie
z podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty jest ceną za realizację całego zamówienia.
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia
była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp.
działań w celu jej określenia.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
Rozdział 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny
ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:
Kryterium
Cena: C

Waga:
60%

Przebieg pojazdu

20%

Rok produkcji

20%

Sposób oceny
C=(C minimalna / C badana ) x 60 punktów (1 %=1 pkt)
Do 150 tys. km:
20%
Od 151 – 170 tys. km: 15%
Od 171 – 180 tys. km: 10%
Od 181 – 190 tys. km: 5%
Powyżej 191 tys. km: 0%
(1% = 1 pkt)
2007r.: 5%
2008r. – 2010r.: 10%
2011r. i nowszy: 20%
(1% = 1 pkt)
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Ocena oferty oznaczona stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.
Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena w zakresie tego
kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim
deklaracji Wykonawcy.
Rozdział 20. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało wysłane w inny
sposób.
3. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów
wskazanych w pkt. 2 w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa
w art. 93 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Rozdział 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.
Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 5.
2. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
a) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy lub jego poszczególnych elementów, w następujących przypadkach:
 siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego,
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
 Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, pomimo dołożonej należytej
staranności, nie uzyskał od właściwych instytucji dokumentów niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia;
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przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie
postępowania administracyjnego;
 szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do
poszczególnych etapów umowy;
 zmiany przepisów prawa;
 udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego,
 wydania polecenia zmiany.
b) zmiana rzutująca na wynagrodzenie:
 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
c) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
Rozdział 23. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3. aukcji elektronicznej,
4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.).
Zatwierdzam:
/-/ Tomasz Krupa Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Baborowie
Baborów, dnia 30.01.2017r.
W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – wzór umowy
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