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Kamieńsk dn. 27.11.2009r. 
Nr sprawy: ZP/340/6/09 
Znak: ZP/341/126/09 

 
OGŁOSZENIE  

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (044) 6817 136 
ogłasza zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym na dostawę  

fabrycznie nowego samochodu-śmieciarki z tylnym załadunkiem wraz z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do wywozu stałych nieczystości 

komunalnych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
nieograniczonym o wartości od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z późn. zm.  
Obowiązkowe zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń 
zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
2. Rodzaj  zamawiającego i główny przedmiot działalności: 
Zakład Państwowy powołany przez Urząd Miasta, nie posiadający osobowości prawnej, 
oferujący ogólne usługi publiczne. 
3. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających. 
4. Rodzaj zamówienia oraz miejsce dostawy: dostawa fabrycznie nowego samochodu-
śmieciarki z tylnym załadunkiem tj.: 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 . 
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowego samochodu-
śmieciarki z tylnym załadunkiem wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, do wywozu stałych nieczystości komunalnych, zgodnie z obowiązującymi 
normami i specyfikacjami technicznymi, posiadającego parametry techniczno-eksploatacyjne: 
rok produkcji :  2009 
nie wykazująca Ŝadnych wycieków płynów technologicznych 
nadbudowa: 
- nadbudowa skrzyniowa, bezpylna, wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1, 
- skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu, wykonana z blachy o grubości min.        
3 mm, oŜebrowana, podłoga z blachy o grubości min. 4 mm, płaska, 
- pojemność skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niŜ 18 m3, 
- mechanizm ugniatania odpadów liniowo-płytowy, 
- stopień ugniatania odpadów – 1:5, z moŜliwością jego regulacji przez obsługę, 
- funkcja ugniatania biomasy, 
- sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą jednej dźwigni, 
- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej, 
- urządzenie załadowcze tylne, dostosowane do obsługi pojemników od 80 do 1100 dm3, 
- moŜliwość równoczesnego załadunku dwóch pojemników o objętości do 240 dm3, 
- pojemność kosza zasypowego – 2-2,2 m3, 
- wysokość krawędzi kosza zasypowego – nie mniej niŜ 1400 mm od podłoŜa,  
- dolna część kosza zasypowego wykonana ze stali DOMEX-700 lub równowaŜnej, 
- dwa zbiorniki na odcieki z odpadów, 
- siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka, 
- moŜliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasą na sterowanie ręczne, w dowolnej 
fazie cyklu automatycznego, 
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- automatyczne sterowanie obrotami silnika, w zaleŜności od obciąŜenia układu 
hydraulicznego, 
- układ centralnego smarowania, 
- elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy, 
- stopnie uchylne z czujnikami, powodującymi przy zajętym stopniu: 
   a. ograniczenie prędkości do 30 km/h, 
   b. rozłączenie układu ugniatania, 
   c. blokadę cofania pojazdu, 
- kolor nadbudowy: zielony, 
- oświetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
- układ dezynfekcji pojemników, wyposaŜony w wąŜ o długości min. 10 m z lancą, zbiornik 
na ciecz dezynfekującą o pojemności 25 dm3, układ zabezpieczony przed zamarznięciem, 
uruchamiany z rękojeści lancy. 
podwozie: 
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niŜ 18 000 kg, 
- masa własna podwozia - nie większa niŜ 4900 kg, 
- kabina krótka, 3-osobowa, lakierowana fabrycznie na kolor biały, 
- belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny, 
- immobilizer, 
- przedni zderzak stalowy, 
- reflektory z kloszami z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia, 
- silnik o mocy 240-260 KM, moment obrotowy min. 940 Nm, EURO 5 – SCR, Common 
Rail, o pojemności nie większej niŜ 6,7 l, 
- norma hałasu zewnętrznego 80 dBEC, 
- elektroniczny ogranicznik prędkości do 85/30 km/h, 
- skrzynia biegów –ręczna, 9 biegowa, 
- tachograf cyfrowy, 
- nośność osi przedniej – nie mniejsza niŜ 7500 kg, 
- nośność osi tylnej – nie mniejsza niŜ 11500 kg, 
- przednie zawieszenie resorowe, 
- tylne zawieszenie pneumatyczne na min. 4 poduszkach, 
- blokada mechanizmu róŜnicowego tylnej osi, 
- wentylowane hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, 
- hamulec wydechowy, 
- system antyblokujący ABS, 
- koła-R22,5  
- akustyczny sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa, 
- komputer pokładowy z menu w języku polskim, 
- okno w tylnej ścianie kabiny, 
- wywietrznik dachowy, 
- ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza, 
- szyba przednia barwiona, podgrzewana, z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną, 
- elektrycznie otwierane szyby, 
- lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie, 
- zimne warunki klimatyczne - poniŜej 18 o C, 
- gaśnica, apteczka, trójkąt, klin pod koła.   
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:34.14.45.10-6 
(pojazdy do transportu odpadów).  
 
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowaną 
dostawę wymagań określonych przez zamawiającego: 
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W celu potwierdzenia, Ŝe oferowana dostawa spełnia określone wymagania, zamawiający po 
podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą  Ŝąda od wykonawcy następujących 
dokumentów: 

a/ deklaracji zgodności, zgodną z obowiązującymi normami -WE   

W celu potwierdzenia, Ŝe samochód-śmieciarka tj. podwozie i nadwozie jest własnością 
wykonawcy (posiada zdolność płatniczą bez udziału kredytu ani leasingu) wykonawca 
zobowiązany jest złoŜyć takie oświadczenie w dniu dostawy do ZGK  w Kamieńsku.   

WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność  przez osobę lub osoby uprawnione do podpisywania oferty z 
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego         
w formie kopii. 
7. Zamawiający nie dopuszcza: 
- składnia ofert częściowych 
- składania ofert wariantowych. 
-     moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
8. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2009r. 
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium od wykonawcy. 
10. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące 
warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym        
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1  
i 2 ustawy PZP z późn. zm.; 
5) oferowana przez nich dostawa samochodu-śmieciarki z tylnym załadunkiem spełnia 
wszystkie wymagania zamawiającego; 
6) złoŜą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty we właściwej formie. 
11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
Oświadczenie o spełnieniu  warunków w w/w  postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia warunków udziału           
w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złoŜonych przez wykonawców oświadczeń 
i dokumentów, określonych w rozdziale IX niniejszej specyfikacji metodą spełnia/nie spełnia. 
W przypadku zaistnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia, o wykluczeniu  wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni pisemnie 
wszyscy wykonawcy, którzy złoŜyli ofertę. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
- jest niezgodna z ustawą; 
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP z późn. zm.; 
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
-została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
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- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
O odrzuconych ofertach zostaną  niezwłocznie zawiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, 
którzy złoŜyli ofertę. 
12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1/. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. –Prawo 
zamówień publicznych  z późn. zm. zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

a/ formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, 

b/ oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne – art. 22 ust.1 ustawy PZP z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, 

c/ zaakceptowanego wzoru umowy – załącznik nr 3, 

d/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert, 
 
e/  wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadających rodzajowo 
i wartościowo przedmiotowi zamówienia, z podaniem nazwy i adresu odbiorcy, wartości i 
terminu dostawy  (wymagane minimum 6 dostaw ogółem) oraz dokumenty potwierdzające 
naleŜytą realizację dostawy np. referencje-minimum od 3 odbiorców ogółem, 
 
f/ karta katalogowa zawierająca wszystkie dane techniczne samochodu-śmieciarki tj. 
podwozia i nadwozia, zgodne ze SIWZ oraz z wyszczególnieniem marki, typu, modelu, 
oznaczenia producenta, zgodnie z posiadaniem dla podwozia i nadwozia, 
 
g/ świadectwo Homologacji Typu na pojazd kompletny, wystawione przez Ministra 
Infrastruktury, waŜne na dzień ostatecznego składania ofert.  
 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt.1/.  lit. d/  
składa  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert). 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej 
(odpowiadające ppkt. 1/. lit. d/), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert). 
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W przypadku składania oferty od jednego wykonawcy (spółka cywilna)  winny być złoŜone 
dokumenty , o których mowa w  ppkt. 1/. lit. b/ i d/ przez kaŜdego wykonawcę wchodzącego 
w skład spółki. 
Pozostałe dokumenty  mogą być złoŜone i podpisane przez jednego z reprezentujących spółkę 
podmiotu, o ile wynika to z przepisów prawa.   
 
2/. Dokumenty, jakich zamawiający Ŝąda od wykonawców w przypadku składania 
oferty wspólnej: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika od oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy albo zawarciu 
umowy. 
 
Oprócz dokumentów wymienionych w ppkt.1/. winna być złoŜona umowa regulująca 
współpracę podmiotów występujących wspólnie lub umowa konsorcjum. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty,    
o których mowa w  ppkt 1/. lit. b/ i d/  muszą być złoŜone przez kaŜdego wykonawcę (firmę). 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółek 
cywilnych właściwe dokumenty, o których mowa w ppkt. 1/. lit. b/ i d/ muszą być złoŜone 
przez kaŜdego wykonawcę wchodzącego w skład spółki. 

WyŜej wymienione dokumenty   mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność  przez osobę lub osoby uprawnione do podpisywania oferty z 
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego         
w formie kopii. 
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 
1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specy-
fikacją, 
2) z liczby i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne 
określone niniejszą specyfikacją, 
3) złoŜone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złoŜona w określonym przez zamawiającego terminie, 
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie  kryterium: cena – 100% (ogólna wartość 
brutto). 
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających 
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako liczba punktowa oferty. 
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: najniŜsza cena : badana cena x 100 pkt x 
100%   ,   gdzie 1% =1 pkt. 
Sposób oceny oferty: maksymalna liczba uzyskanych punktów. 
Wynik - oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów, a takŜe spełni 
wymagane warunki niniejszej specyfikacji. 
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14. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                          
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami moŜna uzyskać          
w sposób: 
I. Odpłatny: 
- na pisemny wniosek zainteresowanego wykonawcy wraz z dowodem wpłaty                 
za udostępnienie SIWZ, dostarczony osobiście lub drogą pocztową lub faksem               
do  siedziby zamawiającego tj.: ZGK w Kamieńsku, 97-360  Kamieńsk ul. Wieluńska 50. 
Wniosek i dowód wpłaty dostarczony osobiście lub wysłany drogą pocztową winien być        
w formie oryginału, jeŜeli przedstawia formę kserokopii, winien być potwierdzony za 
zgodność z oryginałem przez upowaŜnionego do podpisu wykonawcę. 
Przekazany wniosek i dowód wpłaty faksem uwaŜa się za złoŜony w terminie, jeŜeli jego 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie. 
JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, faksem kaŜda             
ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Wpłaty za SIWZ w kwocie 30,00 zł. naleŜy dokonać w kasie ZGK w Kamieńsku lub na konto 
w BSZP O/Kamieńsk nr 95 89730003 0110 0905 4159 0001.   
II. Nieodpłatny: 
- pobranie ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiensk.com.pl   
16. Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2009 r. do godz. 9 00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2009 r. o godz. 9 30 . 
Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2009 r. o godz. 9 30 w siedzibie ZGK w Kamieńsku tj.  
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 3. 
17. Zamawiający dopuszcza tylko język polski, którym naleŜy się posługiwać przy 
sporządzaniu oferty i innych dokumentów związanych z w/w zamówieniem publicznym. 
18. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu 
do składania ofert. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z 
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
19. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu 
zakupów. 
20. Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu wysokości kosztów udziału w postępowaniu. 
22. PowyŜsze ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami zostały zamieszczone na stronie 
internetowej zamawiającego:www.bip.kamiensk.com.pl w dniu 07.12.2009r. czyli w dniu 
zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w BZP Urzędu Zamówień Publicznych: 
www.portal.uzp.gov.pl – nr ogłoszenia 410390-2009 . 
23. BliŜsze informacje moŜna uzyskać w siedzibie  ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,   
lub telefonicznie (0-44) 6817-136 wew. 32 . 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani mgr BoŜena Próchnicka.  
 
 
 
 

Dyrektor 
mgr inŜ.. Kazimierz Maj 

 


