
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 
dotyczy): 

www.zgo-jarocin.pl 

 

Ogłoszenie nr 339464 - 2016 z dnia 2016-11-09 r. 

Jarocin: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do 

selektywnej zbiórki popiołów 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych  

nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

   

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/www.zgo-jarocin.pl


tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, krajowy numer identyfikacyjny 

25158093900000, ul. Witaszyczki  , 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 472 456, e-

mail , faks 627 472 456.  

Adres strony internetowej (URL): www.zgo-jarocin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym 

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających):  



I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) 

tak  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

tak  

www.zgo-jarocin.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem 

nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób: 

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób: 

tak  

Inny sposób:  

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 



Adres:  

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15 b, 63-200 Jarocin 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 

nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

specjalistycznego do selektywnej zbiórki popiołów 

Numer referencyjny: ZGO/ZP/06/2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki popiołów. 

CPV (Wspólny słownik zamówień): 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów. Specyfikacja techniczna 

samochodu: Parametry techniczne zabudowy:  Zabudowa fabrycznie nowa.  Skrzynia ładunkowa o 



przekroju prostokątnym, sztywna konstrukcja stalowa nie podlegająca odkształcaniu.  Skrzynia ładunkowa 

całkowicie sprawna, szczelna, dostosowana do każdego typu podwozia, podwyższona ściana czołowa, właz 

konserwacyjny min 700x600 mm usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy z zabezpieczeniem 

zgodnym z EN-1501-1, zamek i rygiel włazu ocynkowane.  Pojemność skrzyni ładunkowej: 21 – 23 m3  

Opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez wypchnięcie przegrody przesuwanej w tył przez siłownik 

teleskopowy podwójnego działania; opróżnianie odbywa się z kabiny kierowcy.  Zabudowa w kolorze RAL 

6029.  Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m³.  Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, 

zamontowanym z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylany do góry.  Podnoszenie odwłoka za 

pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy.  Możliwość mechanicznego blokowania odwłoka 

poprzez podparcie go na wsporniku z podłużnym otworem i haku regulującym, zamocowanym na tylnej ramie 

skrzyni ładunkowej.  Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej o grubości 

min. 8 mm, pozostałe elementy odwłoka wykonane z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o 

grubości minimum 4 mm.  Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blachy trudnościeralnej typu Hardox lub 

Creusabro lub o niegorszych parametrach technicznych grubości min. 4 mm.  Chlapacz antyrozbryzgowy 

długi pod całą wanna załadunkową.  Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy, czyli tzw. Szufladowy.  

Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1:5 w zależności od rodzaju odpadów.  Możliwość zmiany ciśnienia 

(stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym: przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka 

wariantów: surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, papier, odpady komunalne.  Uniwersalne 

urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów.  Grzebień 

wrzutnika dzielony, umożliwiający niezależne podnoszenie pojemników od 80 l do 240 l.  Sterowanie 

wrzutnika po obu jego stronach.  Siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i 

krańcowych, umieszczonych na zewnątrz odwłoka.  Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.  

Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym.  Dwa wyłączniki bezpieczeństwa.  

Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego.  Sterowanie ręczne; zamykany 

wyłącznik główny w kabinie kierowcy.  Sterowanie płytą wypychającą wysuwanie i wsuwanie z pulpitu 

sterowniczego znajdującego w kabinie kierowcy, na zabudowie lub z pilota  Terminal obsługi w kabinie 

kierowcy.  Sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący-kierowca.  Centralne smarowanie na smar 



stały min. 20 pkt. Smarnych.  Oświetlenie według obowiązujących obecnie przepisów oraz 2 światła 

alarmowe - koguty z tyłu pojazdu; reflektory robocze na zewnątrz odwłoka.  Pasy odblaskowe 

(ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku.  Błotniki kół tylnych z chlapaczami.  Boczne ściany skrzyni 

ładunkowej obite płytami.  Miotła i szufla zamontowane do zabudowy (za pomocą uchwytów).  Dwa 

stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami (jazda do przodu przy obciążonym stopniu max 30 km/h, jazda do 

tyłu niemożliwa).  Kierowca powinien być automatycznie informowany o tym, który stopień jest zajęty.  

Zainstalowany sygnał dźwiękowy przy jeździe pojazdu do tyłu.  Zabudowa musi posiadać znaki CE.  Pojazd 

przygotowany pod montaż systemu wagowego na wrzutniku oraz pod montaż systemu RFID pojemników, z 

zaznaczeniem, że nie będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami ze strony zamawiającego.  Gaśnica 

zabudowy. Parametry techniczne podwozia:  Podwozie o DMC 26 t przystosowane do zabudowy śmieciarka. 

 Podwozie fabrycznie nowe – rocznik 2016.  Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia 

skrętna).  Rozstaw osi pojazdu 4000 - 4200 mm.  Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz 

pneumatyczne tył. Kontrola zawieszenia z kabiny kierowcy.  Blokada mechanizmu różnicowego osi 

napędowej.  Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, system antyblokujący ABS oraz system kontroli 

trakcji.  Techniczna nośność osi przedniej min 7400kg.  Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika 

regionalnym(szosowo/terenowy).  Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 315 KM (230 KW) i 

momencie obrotowym min 1200Nm.  Norma emisji spalin Euro 6.  Zbiornik paliwa o pojemności min 300 

litrów, zbiornik paliwa oraz Adblue zamykane na klucz.  Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni 

zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiający 

manewrowanie z małymi prędkościami.  Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na 

wzniesieniach.  Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym.  Fotel kierowcy regulowany, z zawieszeniem 

pneumatycznym.  Elektrycznie sterowane szyby.  Klimatyzacja.  Elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka wsteczne.  Kabina wyposażona w dywaniki gumowe i pokrowce na siedzenia.  Listwa świetlna 

wyposażona w dwa światła ostrzegawcze znajdująca się na kabinie pojazdu.  Oświetlenie zgodne z 

obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, wyposażone w światła do jazdy dziennej.  Radio.  Radio CB 

wraz z anteną.  Immobilizer fabryczny.  Tachograf cyfrowy.  Gniazdo elektryczne 12V.  Pojazd 

wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola.  Wyświetlacz z komputerem pokładowym 



w jęz. Polskim.  Koło zapasowe.  Apteczka.  Trójkąt ostrzegawczy.  Gaśnica podwozia.  Dwa kliny, 

narzędzia do obsługi pojazdu; lina holownicza.  Zbiornik na wodę do mycia rąk zamontowany do pojazdu.  

Homologacja samochodu kompletnego. 5.2. Dodatkowe wymagania: Wraz z dostawą samochodu, 

stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 1) Wykaz 

wyposażenia śmieciarki. 2) Instrukcję eksploatacji podwozia i zabudowy specjalistycznej oraz katalog części 

zamiennych wraz ze schematami układu hydraulicznego i elektrycznego w języku polskim. Katalog części 

zamiennych musi wskazywać dostawców poszczególnych części. Dokumentacja techniczna musi zwierać 

informacje o ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach. 3) 

Kartę gwarancyjną określającą: warunki serwisowania oferowanej śmieciarki, okresy gwarancji, terminy 

usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazująca całość świadczeń gwaranta na rzecz 

Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy 

usterki: a) zabudowy w ciągu maksymalnie 48 godzin od pisemnego (fax, e-mail) zgłoszenia usterki, b) 

podwozia w ciągu maksymalnie 48 godzin od pisemnego (fax, e-mail) zgłoszenia usterki w przypadku braku 

możliwości kontynuowania jazdy do najbliższej ASO podwozia. 4) Certyfikat bezpieczeństwa CE lub deklaracja 

zgodności WE, 5) DTR. 6) Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 5.3. Wykonawca musi posiadać na 

terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 1) Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i musi 

posiadać pełną gwarancję dostawcy na dostarczony pojazd, tj. podwozie i zabudowę na okres nie krótszy, niż 

24 miesiące lub 100 000km w zależności co nastąpi wcześniej. W przypadku wydłużenia gwarancji należy 

zwiększyć proporcjonalnie ilość przejechanych kilometrów o 60 000km/rok. 2) W ramach złożonej oferty 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny przyjazd autoryzowanego serwisu: a) zabudowy w ciągu 

maksymalnie 48 godzin od pisemnego (fax, e-mail) zgłoszenia usterki, b) podwozia w ciągu maksymalnie 48 

godzin od pisemnego (fax, e-mail) zgłoszenia usterki w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy do 

najbliższej ASO podwozia. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny tj. 120 godzin od pisemnego 

(fax, e-mail) zgłoszenia usterki Wykonawca udostępni i dostarczy na własny koszt pojazd zastępczy o 

parametrach możliwie zbliżonych na czas trwania naprawy gwarancyjnej. W przypadku nie dostarczenia przez 

Wykonawcę w/w pojazdu, Zamawiający wynajmie pojazd zastępczy zaś kosztami wynajmu zostanie 

obciążony Wykonawca. 2) Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy 



przy czym dostarczony pojazd powinien być zatankowany minimum w połowie objętości zbiornika. 3) 

Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego urządzeń w dniu dokonania 

dostawy. 4) Wykonawca zapewni nieodpłatną kalibrację tachografu cyfrowego przez okres obowiązywania 

gwarancji. 5.4. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”. Wykonawca zwany jest 

dalej „Wykonawcą”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub 

„Specyfikacją”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 380, ze zm.) i ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.). 5.5. Zamawiający 

nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 5.6. 

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera Tom II – wzór umowy. 5.7. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub 

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został 

opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania 

traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych. 5.8. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 5.9. PODWYKONAWSTWO: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 34144510-6 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  



Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

data zakończenia: 23/12/2016 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia, tj. termin dostawy stanowi jedno z kryterium 

oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia nie później niż w terminie do 

dnia 23.12.2016r. (w zależności od deklaracji Wykonawcy). Szczegółowy opis w zakresie terminu dostawy 

znajduje się w pkt 19 Tomu I (IDW) SIWZ. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku. 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 



trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej jednej dostawy śmieciarki do odbioru śmieci komunalnych o wartości min. 450.000,00 zł 

netto 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 



albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 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 

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a 



jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

a) katalog lub opis oraz fotografię pojazdu, który ma zostać dostarczony, b) certyfikat bezpieczeństwa CE lub 

deklaracja zgodności WE. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ust. PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. 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 (wraz 

z ofertą)- propozycję treści zobowiązania zawarto w zał. nr 3 do formularza „Oferta”. 3. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 



z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

nie 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

gwarancja 30 

termin dostawy 10 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  



nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 



Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 17/11/2016, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

 


