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Czeremcha, dn. 04 – 03 - 2015 r. 
Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
 

dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, 
 

o wartości szacunkowej pomiędzy 30 000 EURO, a progami unijnymi określonymi na 
podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

„Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czeremcha” 
 
 
 
 

34.11.40.00-9 – Pojazdy specjalne 
34.14.45.00-3 – Pojazdy do transportu odpadów ścieków 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Wójt Gminy Czeremcha 
                                                                             
                                                                                 Inż. Michał Wróblewski  
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1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego: 
 

Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Czeremcha 
Adres zamawiającego: ul. Duboisa 14 
Kod Miejscowość:  17-240 
Telefon:  85 685 04 00 
Faks:  85 685 04 00 
Adres strony internetowej:  www.czeremcha.com.pl 
Adres poczty elektronicznej:  ug_czeremcha@zetobi.com.pl 
Godziny urzędowania: 07:30 - 15:30 
 
zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej pomiędzy 30 000 EURO, a progami unijnymi 
określonymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: 

 
„Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czeremcha” 

 
 

34.11.40.00-9 – Pojazdy specjalne 
34.14.45.00-3 – Pojazdy do transportu odpadów ścieków 
          

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych 
nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
984, 1047 i 1473)  

Zadanie będzie współfinansowane ze środków działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej”  PROW na lata 2007-2013. 

 Opis przedmiotu zamówienia 

I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 
specjalistycznego do opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki o parametrach 
określonych w pkt. II 

  
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych.  
 

2. Dane techniczne i szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 
1.1. ZABUDOWA. 
1.1.1. Układ tłoczenia wody. 
1.1.1.1 Pompa wysokociśnieniowa napędzana mechanicznie. 
1.1.1.2 Minimalne ciśnienie robocze 150 bar. 
1.1.1.3 Minimalna wydajność wody 100 l./min. 
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1.1.1.4 Pompa musi mieć możliwość utrzymania stałego maksymalnego ciśnienia przy 
maksymalnej wydajności (minimalne parametry to 150 bar przy wydajności 100 l/min). 
1.1.1.5 Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody (bezstopniowy regulator ciśnienia). 
1.1.1.6 Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. 
1.1.1.7 Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym kończenia się wody w zbiorniku. 
1.1.1.8 Układ umożliwiający cyrkulację wody podczas jazdy samochodu – praca w warunkach 
zimowych. 
1.1.2. Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym. 
1.1.2.1. Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy min. DN16 ( O 5/8 cala) i 
długości min. 100 m. 
1.1.2.2. Zabudowany w tylnej części samochodu na dennicy, umożliwiający pracę operatora 
za samochodem. 
1.1.2.3. Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w 
obydwu kierunkach i pozycją wolnego biegu, wyposażony w system automatycznego 
równego zwijania i rozwijania węża. 
1.1.2.4. Bęben uchylny co najmniej pod kątem 180°. 
1.1.2.5. Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy min. DN16 o ciśnieniu rozrywania 
będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości min. 100 m. 
1.1.2.6. Reflektor roboczy zamontowany na dużym bębnie umożliwiający oświetlenie dna 
(kiniety) studni kanalizacyjnej, odporny na opady deszczu i dużą wilgotność powietrza. 
1.1.2.7.W wyposażeniu dodatkowym komplet dysz kanałowych czyszczących: 2 głowice 
czyszczące standard („ślepa” oraz „z pilotem”), głowica ciężka granat, udrażniająca stożkowa, 
obrotowa, nożowa do usuwania korzeni w zakresie średnic 100-250 mm. 
1.1.3. Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym. 
1.1.3.1 Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy min. DN13 ( O. cala) i 
długości min. 60 m. 
1.1.3.2 Zabudowany w tylnej części samochodu po prawej lub lewej stronie pojazdu. Napęd 
bębna ręczny lub hydrauliczny. 
1.1.3.3 Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy min. DN13 o ciśnieniu rozrywania 
będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości min. 60 m. 
1.1.3.4 W wyposażeniu dodatkowym pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek. 
1.1.3.5 W wyposażeniu dodatkowym komplet dysz czyszczących kanałowych: 2 głowice 
czyszczące standard („ślepa” oraz „z pilotem”). 
1.1.4. Układ ssania. 
1.1.4.1 Wydajność pompy ssącej minimum 850 m3/h, pompa chłodzona cieczą. 
1.1.4.2 Max podciśnienie 0,9 bar. 
1.1.4.3 Max nadciśnienie 0,5 bar. 
1.1.4.4 Możliwość ssania ścieków i osadów (szlamów) z głębokości min. 8 m od powierzchni 
terenu. 
1.1.4.5 Rura ssąca (na końcówce węża ssącego) o średnicy min. 4”. 
1.1.4.6 Obrotowe ramię teleskopowe ssące montowane na samochodzie o napędzie 
hydraulicznym, obracane o kąt min. 270o, wysuwane, opuszczane i podnoszone 
hydraulicznie. 
1.1.4.7 W wyposażeniu dodatkowym przedłużki o średnicy takiej jak rura ssąca o długości 
min. 3,0 m w ilości 5 szt. z przyłączami oraz rura ssąca z rozdrabniaczem twardych osadów 
przewożone w skrzynkach umieszczonych wzdłuż zbiornika. 
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1.1.4.8 Wąż i przedłużki powinny być wykonane z tworzywa zbrojonego drutem metalowym 
w sposób zabezpieczający przed spłaszczeniem na skutek podciśnienia lub przed 
rozerwaniem na skutek nadciśnienia. Koniec węża zamontowanego na samochodzie 
powinien mieć końcówkę umożliwiającą przyłączania. 
Przedłużki do węża powinny być zaopatrzone w komplet końcówek umożliwiających 
przyłączanie (męska i żeńska). 
1.1.5. Zbiornik. 
1.1.5.1 Łączna pojemność robocza zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu 
powinna wynosić nie mniej niż 5,0 m3. 
1.1.5.2 Zbiornik w kolorze niebieskim. 
1.1.5.3 Podział zbiornika min. 1000 l woda czysta i min. 4000 l woda brudna i osad. 
1.1.5.4 Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów, podnoszony pod kątem w celu łatwiejszego 
usuwania osadów. 
1.1.5.5 Dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika do jego mycia. 
1.1.5.6 Połączenie zbiorników umożliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą. 
1.1.5.7 Możliwość zrzutu cieczy nadosadowej – dodatkowe zawory spustowe zakończone 
złączami na pokrywie zbiornika umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości dennicy. 
1.1.5.8 Możliwość spuszczenia osadów przez dolny króciec O100 mm zakończony złączem. 
1.1.5.9 Zbiornik zamykany dennicą w tylnej części. Automatyczny, sterowany ze skrzynki 
sterującej umieszczonej w tylnej części pojazdu. 
1.1.5.10 Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od – 0,9 bar do + 0,5 bar. 
1.1.5.11 Pokrywa tylna otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie i zamykanie rygli 
ręczne możliwe tylko przy ciśnieniu atmosferycznym). 
1.1.5.12 Wskaźnik ilości osadu w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez 
operatora w czasie czyszczenia kanalizacji. 
1.1.5.13 Wskaźnik ilości wody w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez 
operatora w czasie czyszczenia kanalizacji. 
1.1.5.14 Fartuch wylotowy ze stali nierdzewnej wystający poza obrys samochodu 
(zabezpieczający przy spuście osadów). 
1.1.5.15 Właz inspekcyjny o średnicy min. 500 mm do wodnej części zbiornika, umożliwiający 
inspekcję zbiornika. 
1.1.5.16 Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: powłoka ochronna – wnętrze zbiornika, 
malowanie – na zewnątrz zbiornika. 
1.1.6. Wymagania dodatkowe. 
1.1.6.1 Części wirujące zabezpieczone osłonami. 
1.1.6.2 Wszystkie funkcje opisane w języku polskim. 
1.1.6.3 Silnik oraz pompy obudowane zintegrowaną ze zbiornikiem osłoną otwieraną z obu 
stron, zamykaną na klucz. 
1.1.6.4 Możliwość jednoczesnej pracy węża ciśnieniowego i węża ssącego, z jednoczesnym 
przesuwem tych węży, jak również pełna możliwość pracy jedynie wysięgnika na wąż ssący 
bez obracania na wąż wysokociśnieniowy. 
1.1.7. Wyposażenie dodatkowe. 
1.1.7.1 Bęben z automatycznym systemem zwijania wraz z linką stalową o długości co 
najmniej 10 m, zamontowany z tylu pojazdu.  
1.1.7.2 Światła ostrzegawcze z przodu na kabinie i z tyłu na zabudowie. 
1.1.7.3 Reflektor halogenowy przenośny z kablem dł. min. 10 m o min. mocy 75 W i napięciu 
24V. 
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1.1.7.4 Rolka dolna i górna do prowadzenia węża wysokociśnieniowego w studni 
kanalizacyjnej. 
1.1.7.5 Skrzynie na węże ssące i osprzęt wykonane ze stali nierdzewnej zamykane na klucz, 
zamontowane po obu stronach zbiornika. 
1.1.8. Sterowanie. 
1.1.8.1 Urządzenie sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie na wodoszczelnym 
panelu. 
Możliwość sterowania urządzeniem z miejsca pracy operatora (w tylnej części pojazdu, w 
bezpośredniej bliskości dużego bębna). 
1.1.8.2 Sterowanie urządzeniem sekwencyjne. 
1.1.8.3 Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przed wilgocią, wyposażona w następujące 
urządzenia: manometr wysokociśnieniowy, manometr próżniowy, rozrusznik elektryczny, 
elektryczny obrotomierz prędkości (obrotów) silnika, regulacja obrotów silnika, manometr 
ciśnienia powietrza, wyłącznik awaryjny, sterowanie pompy wysokociśnieniowej (załącz-
wyłącz oraz jej regulację), sterowanie pompy próżniowej (załącz-wyłącz oraz jej regulację), 
licznik motogodzin, lampki kontrolne. 
4.1.8.4 Bezprzewodowy zdalny pilot sterowania. Samochód należy wyposażyć w pilot 
zdalnego sterowania z podstawowymi funkcjami zabudowy tj.: zasadniczego węża 
wysokociśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej, płynna regulacja 
ciśnienia wody, odwijanie/nawijanie węża ciśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy 
próżniowej, awaryjne wyłączanie zabudowy, belka świetlna włączanie/wyłączanie. 
Sterowanie wysięgnikiem ssącym oraz funkcjami związanymi z obsługą węża ssącego – 
oddzielne. 
4.1.8.5 System sterowania zabudową załączany z miejsca pracy operatora - bez konieczności 
załączania w kabinie kierowcy. 
4.1.8.6 Ładowarka (podłączona do instalacji elektrycznej podwozia) i dwa akumulatory do 
pilota 
zdalnego sterowania. 
1.2. POJAZD. 
1.2.1. Parametry. 
1.2.1.1 Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2015). 
1.2.1.2 Homologacja na podwozie - po zabudowie dopuszczenie jednostkowe. 
1.2.1.3 Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy 
(fabryczna przystawka) lub dodatkowy silnik do pracy zabudowy. 
1.2.1.4 Kabina w kolorze białym. 
1.2.1.5 Ładowność i wymiary pojazdu dostosowane do zabudowy. 
1.2.1.6 Wersja pojazdu do ruchu prawostronnego. 
1.2.1.7 Silnik wysokoprężny z doładowaniem z termicznym układem rozruchowym. 
Zastosowany układ wtrysku paliwa. 
1.2.1.8 Silnik spełniający wymagania obowiązującej normy spalin z możliwością rejestracji 
pojazdu w kraju. 
1.2.1.9 Dostarczony pojazd musi posiadać dokumentację pozwalającą na zarejestrowanie 
jako specjalny. 
1.2.1.10 Zbiornik paliwa min. 130l. Korek paliwa zamykany na klucz. 
1.2.1.11 Pionowy układ wydechowy (do góry za kabiną). 
1.2.1.12 Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody, podgrzewany. 
1.2.1.13 Elektroniczny system hamulcowy – hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej. 
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1.2.1.14 Hamulec silnikowy. 
1.2.1.15 System wspomagania nagłego hamowania ABS. 
1.2.1.16 System antypoślizgowy kół ASR. 
1.2.1.17 Boczne osłony przeciw wjazdowe. 
1.2.1.18 Sygnał akustyczny ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. 
1.2.1.19 Mechaniczny wyłącznik główny prądu. 
1.2.1.20 Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie. 
1.2.1.21 Płomieniowe urządzenie rozruchowe. 
1.2.1.22 Osuszacz powietrza. 
1.2.1.23 Tachograf cyfrowy. 
1.2.1.24 Koło zapasowe. 
1.2.1.25 Fartuchy przeciwbłotne. 
1.2.1.26 Oświetlenie przednie i tylne (światła do jazdy dziennej, tylne światło 
przeciwmgielne, światła cofania). 
1.2.1.27 Skrzynia biegów manualna, min. 6-biegowa. 
1.2.1.28 Przednie i tylne zawieszenie paraboliczne, wzmocnione (oś przednia min 4,7 t, oś 
tylna min. 8,7 t). 
1.2.1.29 Stabilizator przedniej i tylnej osi. 
1.2.1.30 Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. 
1.2.1.31 Akumulatory 12/v min. 150 Ah, 2 szt. 
1.2.1.32 Alternator min. 120A. 
1.2.1.33 Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi. 
1.2.1.34 Kabina krótka trzymiejscowa. 
1.2.1.35 Tylna ściana kabiny z oknami. 
1.2.1.36 Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem. 
1.2.1.37 Siedzenie kierowcy – zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasami bezpieczeństwa. 
1.2.1.38 Siedzenia pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa. 
1.2.1.39 Regulowane lusterka szerokokątne (kierowcy i pasażera). 
1.2.1.40 Regulacja położenia świateł. 
1.2.1.41 Światła główne halogenowe podwójne. 
1.2.1.42 Elektroniczny ogranicznik prędkości 89 km/h. 
1.2.1.43 Przyłącze sprężonego powietrza pod maską. 
1.2.1.44 Komputer pokładowy. 
1.2.1.45 Radio CD. 
1.2.2. Wyposażenie dodatkowe. 
1.2.2.1 Belka świetlna ostrzegawcza koloru białego zamontowana na dachu kabiny 
uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki 
zapłonowej. 
1.2.2.2 Gaśnica z atestem. 
1.2.2.3 Trójkąt ostrzegawczy. 
1.2.2.4 Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu. 
1.2.2.5 Kliny pod koła. 
1.2.2.6 Zestaw narzędzi podstawowych do obsługi pojazdu. 
 

 WARUNKI DOSTAWY I GWARANCJI 
1. Dostawca zapewni katalog części zamiennych do urządzenia w wersji elektronicznej oraz 
papierowej w języku polskim. 
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2. Wykonawca zapewni dokumentację techniczno-ruchową do urządzenia oraz podwozia w 
języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. 
3. Wykonawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i 
papierowej do urządzenia oraz podwozia. 
4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce oddzielnie dla 
podwozia i zabudowy. 
5. Wykonawca zapewni bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji do siedziby 
Zamawiającego do 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną 
lub faksem w celu naprawy lub 
ustalenia zakresu napraw (w razie uszkodzenia urządzenia lub podwozia). 
6. Wykonawca zapewni wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia (dotyczy podwozia i urządzenia). 
7. Wykonawca zapewni gwarancję na zabudowę min. 12 miesiące od daty odbioru. 
8. Wykonawca zapewni gwarancję na podwozie min. 12 miesięcy od daty odbioru. 
9. Wykonawca po dostawie pojazdu zobowiązuje się do przeprowadzenia przeszkolenia 
pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego 
Pojazdu. 
 
Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby 
Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów umożliwiający dopuszczenie do eksploatacji 
zamontowanych urządzeń zgodnie z obowiązującym prawem oraz rejestrację pojazdu jako pojazd 
specjalny na terenie RP, w tym sporządzenie i zgłoszenie wymaganego wniosku do jednostki 
uprawnionej do wydania jednostkowego dopuszczenia do ruchu tego  pojazdu. 

 

Pojazd odebrany zostanie w siedzibie zamawiającego. Pojazd będzie posiadał  pełen zbiorniki 
paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. Odbiór przedmiotu umowy stwierdzony 
będzie podpisanym protokołem odbioru. Wykonawca będzie miał obowiązek 
wyeliminowania ewentualnych usterek w ustalonym terminie.    
 

3. Termin wykonania zamówienia 
 

          do 22 kwietnia 2015r. 
 

4. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
 

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

• posiadania wiedzy i doświadczenia; 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w post ępowaniu 

 
Ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 
dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, 
iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 
   Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń                          
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
5. Dokumenty i o świadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia pr zez 

wykonawców warunków 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają 
następujące dokumenty: 
1)  Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 
2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ, 
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ, 
4) 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 - 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,  
5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Wykonawca składa żądany dokument  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów  z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może  żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 
2013 r. poz. 231.  - załącznik Nr 5 do SIWZ. Zamawiający oceni, że wykonawca spełnia 
warunki udziału, jeżeli złoży wypełniony załącznik nr 5 o wykazie wykonanych dostaw i 
wykaże się za pomocą dokumentów posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie należycie 
zrealizowanej dostawy min. 2 samochodów asenizacyjnych zgodnych z przedmiotowym 
zamówieniem publicznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie.    
 
7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 6 
do SIWZ, 
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8) Ponadto w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
a) szczegółowy opis techniczny wraz z fotografiami (lub folderami reklamowymi) oferowanego 
sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, o którym mowa w niniejszej SIWZ – załącznik Nr 4 

 
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z przepisami 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. z 2009 r.  
Nr 226 poz. 1817). 
 
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi 
być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie. 
2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub 
reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie 
za zgodność z oryginałem. 
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem) 
jako reprezentantem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  
4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołując się na Wykonawcę 
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należ wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 
5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnych do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
7) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada          
także dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w SIWZ. 
 

6. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  Zamawiający oraz Wykonawcy 
będą przekazywać pisemnie lub faksem 
          ( nr faksu: (85) 685- 04-00). 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu 
otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż  pisemna, a na Żądanie Wykonawcy 
potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
Oryginał przekazywanej treści winien być przesłany pocztą w dniu nadania faxu. 

6.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści  SIWZ. Pytania 
należy kierować na adres: 
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Gmina Czeremcha 
ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 

e-mail:  ug_czeremcha@zetobi.com.pl  
 

       Wszystkie pytania Wykonawcy winni przesłać w formie pisemnej i elektronicznej. 

6.2 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.4 Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej 
stronie internetowej. 

6.5  W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji termin składania ofert zostanie 
ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. 

6.6  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

            Pan Ireneusz Leoniuk   –   tel. (85) 685-04-00. 

 
7. Wymagania dotycz ące wadium 

1) W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1500,00 PLN. 

2) Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących 
formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 
 

57 1020 1332 0000 1102 0037 7226 

5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego. 

6) W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, 
dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, 
przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać 
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku 
określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli zamawiający nie żąda wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co 
najmniej termin związania ofertą. 

7) Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert.  
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8) Wadium składa się w: 
Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czerem cha 

9) Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru: 
 

Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 
WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
,,Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czeremcha” 

 
 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 16 marca 2015 r. godz. 9:30 

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 
 
8. Termin zwi ązania ofert ą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

 
9. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

3. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 
uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk 
komputerowy). 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z 
formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy. 

7. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być 
spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez 
osobę podpisującą ofertę. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. 

11. W przypadku, o którym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 

11. Oferta cała / cz ęściowa / wariantowa 
1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
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12. Sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

2. Oferty należy składać do dnia: 2015-03-16 do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego 

 

 
Urząd Gminy Czeremcha 

ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 
pokój nr 12 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 
złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

4. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 
 

Gmina Czeremcha 
 ul. Duboisa 14,  17-240 Czeremcha 

 
OFERTA NA:  ,,Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czeremcha” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM:  16 marca 2015 r.  GODZ. 09:30 

5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy. 
 

13. Kryteria oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny 
 
1.Kryteria oceny ofert to: 
cena -95%,  
okres gwarancji na pojazd wraz z wyposażeniem – 5% , 
2.Kryteria oceny ofert-stosowanie matematycznych obliczeń przy cenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. 
4. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium podanych wyżej. Obliczanie ilości 
punktów dokonywane będzie do dwóch miejsc po przecinku, 
 z zaokrąglaniem zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości . 
3. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści 
oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
5. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych  
od Wykonawców zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ich ofert 
zgodnie z niniejszym punktem specyfikacji. 
6. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt. 
 
Sposób obliczania wartości punktowej: 
Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru: 
Pc= Cmin : Cn  x 95% 
Gdzie: 
Pc – otrzymane punkty za cenę 
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Cmin - cena najniższej oferty, 
Cn - cena badanej oferty. 

Pgs- otrzymane punkty za okres gwarancji  

Pgs =termin w of. Bad : oferowany najdłuższy termin x 5% 

P-  łącznie otrzymane punkty  

P=  Pc + Pgs +Pgo 

 

Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT. 
 

13.1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 97, 
poz. 1050 / a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar (usługę) z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 

13.2. Cena jest ceną ryczałtową brutto. 

13.3. Cena ryczałtowa brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach 
wymienionych w SIWZ 

13.4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania 
oferty zapoznał się z  warunkami oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

13.5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym 
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu,  

13.6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładności do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 

14. Zamawiaj ący nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  złożyli te oferty, do 
złożenia w wyznaczonym terminie ofert  dodatkowych. 

     Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
 

14.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie  postawione w niniejszej 
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za 
realizację przedmiotu zamówienia. 

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

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także      nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne 
odrzucenia, 
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3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne wykluczenia. 
 

 14.4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie  
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 

15. Wyjaśnienia dotycz ące treści SIWZ 

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia 
oferty. 

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający będzie miał prawo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
przekaże wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania. 

3) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami : 

Ireneusz Leoniuk 

Urząd Gminy Czeremcha 

ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pok. nr 10 

telefon(y): 85 685 04 00, fax: 85 685 04 00 

e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl 
 
 
16. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ 
kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową (C). 

 
17. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia p ublicznego 

1) Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2) W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy 
może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

 

18. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy.  
Zamawiający nie przewiduje pobrania zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

 

 
19. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie        

zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). 
W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w SIWZ muszą spełniać łącznie. 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w SIWZ,  na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

 
20. Wykonawca maj ący siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z przepisami 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. z 2009 r.  
Nr 226 poz. 1817). 
 

21. Informacja dotycz ąca walut obcych  

Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą tylko w walucie polskiej. 

 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy. 

 
23. Informacje dodatkowe 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w 
przypadku powstania okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które 
uniemożliwiają realizację zamówienia w pożądanym terminie. 

2) W sprawach nie  uregulowanych  w  SIWZ  mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047 i 1473) i akty 
wykonawcze do ustawy. 


