
 
 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
Gmina Sanok 

UL. Kościuszki 23  
38-500 Sanok 

TEL: 13 46 565 51 
FAX: 13 46 565 53 

__________________________________________________________________________ 
 
GKI 341/8/2010 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. 
z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na: 

 
 
 

„Dostawa uŜywanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu 

cięŜarowego o ładowności 21-23 m
3
 ” 

 
 
 
 
 

SANOK,   1.03.2010r.                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROZDZIAŁ I:  
ZAMAWIAJĄCY 
 
Gmina Sanok 
 ul. Kościuszki 23,  38-500 Sanok 

TEL: 13 46 565 51 

FAX: 13 46 565 53 

adres strony internetowej: http://www.gminasanok.pl e-mail: gk@gminasanok.pl 

NIP 687-17-83-356 REGON 370440749 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 
1655 ze zm.); cyt. dalej jako: Pzp. 
 
ROZDZIAŁ  II.    
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 
II. OPIS: 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:   
„Dostawa uŜywanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu 

cięŜarowego o ładowności 21-23 m
3” 

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używawanego samochodu śmiecarki na 
podwoziu samochodu ciężarowego o wymienionych poniżej parametrach : 
 
Wymogi dotyczące podwozia: 
       Rok produkcji pojazdu: 1993 lub młodszy 
       Konfiguracja napędu podwozia: 6x2 
       Tylne osie wyposażona w bliźniacze koła 
       Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: nie większa niż 28000 kg 
       Silnik o mocy: od 230 - 340 KM 
       Rodzaj paliwa: olej napędowy 
      Skrzynia biegów: manualna 
      Zawieszenie: przód i tył : resorowe, lub tył pneumatyczne(poduszki)  
      Kabina: 3 osobowa, lakierowana nowa powłoka 
      Dopuszczalna ładowność: minimum 21 m3 
      Przebieg pojazdu: maksymalnie do 300 000 km 
      Stan opon: zużycie max.20% 
      Wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, sprawny technicznie, 
      Ważna legalizacja tachografu. 
      Sprawne akumulatory- nie starsze niż 1rok. 
 
Wymogi dotyczące zabudowy: 
 
  Pojemność skrzyni ładunkowej: 21 m3 - 23 m3 (zabudowa typu FAUN) 
  Rok produkcji zabudowy: 1993 lub młodszy 



 
 Mechanizm ugniatania odpadów: liniowy-płytowy min. 1:4 
 Aparat wrzutowy uniwersalny obsługujący pojemniki o pojemności: od 110 l do 1100 l+ 
KP7 
Podwójny system sterowania opróżnianiem (elektroniczny i hydrauliczny) 
 Niska krawędź zsypu (możliwość załadunku tzw. gabarytów), 
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami,- reflektor roboczy z tyłu, 
Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu do tyłu 
Pojazd wyposażony w 2 lampy ostrzegawcze -kogut - na kabinie oraz z tyłu pojazdu 
 
 Podwozie oraz zabudowa nie mogą posiadać widocznych śladów korozji. Pojazd musi 
być sprawny technicznie, powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty 
dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP. Dostawca musi zapewnić 
bezpłatne szkolenie pracownika zamawiającego. W dniu dostawy dostawca dostarczy 
instrukcje obsługi podwozia i zabudowy 
w języku polskim. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie posiadane 
dokumenty dotyczące pojazdu, w tym dowód rejestracyjny  z aktualnym przeglądem, 
książkę pojazdu oraz oświadczenie, że pojazd jest wolny od wad prawnych i  fizycznych. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo do 
jazdy próbnej i 
przeprowadzenia badania pojazdu na nie dłużej niż 72 godz. Nie wykonanie tego 
warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do nie zawarcia umowy z tym 
Wykonawca. Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w 
przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania wad pojazdu, których usuniecie 
przekracza kwotę 3 tysięcy zł. (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych 
części zamiennych) 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
CPV 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów 
CPV 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów  
II.1.5) Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert   
           częściowych.  
 
II.1.6) Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  
           wariantowych.  
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Maksymalnie 21 dni od podpisania umowy. 
 
ROZDZIAŁ III.    
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
 
III.1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
III.2) Warunki udziału: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp i nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp. 

   2. Wykonawca musi posiadać  uprawnienia do wykonywania określonej  
       działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  
        takich uprawnień.  



 
       3. Posiadają niezbędną 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. 
W przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie podmiotów 
(konsorcjum), Wykonawcy: 

- Ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania i występowania w 
imieniu pozostałych partnerów konsorcjum we wszystkich sprawach 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  

- są odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań związanych 
z wykonaniem zamówienia publicznego 

- przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego dostarczą 
zawartą między sobą umowę konsorcjum (zawartą w formie pisemnej)   , 
zawartą co najmniej na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia 
publicznego, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi 

- składają razem jedną ofertę, podpisaną przez ustanowionego w umowie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego  

- podlegają takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SIWZ,  
jak   pozostali oferenci 

- dołączają do oferty wymienione w SIWZ dokumenty, wystawione 

indywidualnie na kaŜdy z biorących udział w konsorcjum podmiotów. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od 
oferentów ubiegających się o zamówienie. 
 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu  
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
 

1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o 
braku podstaw do wykluczenia- załącznik Nr 2 (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony 
przez każdy podmiot); 

1.2. 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 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 6 niż miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 
musi być złożony przez każdy podmiot); 

1.3. zaświadczenie potwierdzające odpowiednio, że dostawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonanie decyzji właściwego organu - (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony 
przez każdy podmiot);- wystawione nie wcześniej  niż 3 miesięce przed 
upływem terminu składania ofert 



 
1.4. szczegółową charakterystykę techniczną oferowanego pojazdu oraz 

urządzeń nadbudowy, 
1.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia  publicznego jeżeli oferta nie została podpisana 
przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym– lub w 
przypadku składania oferty wspólnej dla pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu ( wspólników, 
lidera konsorcjum )  - w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza. 

 
2.  Dokumenty w przypadku gdy oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające że: 
 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert 
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 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, wystawione nie wcześniej jak w terminach 
określonych w pkt 2 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
analizy przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wg formuły: 
spełnia / nie spełnia. 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 
ROZDZIAŁ IV.  
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej o której mowa w art.99 Ustawy.  
ROZDZIAŁ V.  
INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w rozumieniu 
art.91a  Ustawy. 

ROZDZIAŁ VI. 
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających 
o których mowa w art.67.ust.1 pkt.6 ustawy pzp 
 



 
ROZDZIAŁ VII.   
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna  

(do pobrania):  
• na stronie internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl/bip 
• oraz w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  
Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać 
na piśmie lub faksem przed wyznaczonym terminem składania ofert. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później  niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert . 

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
4. Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Paweł Wdowiak, Łukasz Mendyka    - tel.:  13 46 565 83 
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, za pomocą fax lub elektronicznie. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz  informacje przekazane za pomocą fax., elektronicznie  uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia 
wszystkich wymaganych informacji  i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni 
odpowiadającej pod każdym względem dokumentom przetargowym. 
ROZDZIAŁVIII.  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy są związani  złożonymi ofertami do upływu 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 
ROZDZIAŁ IX.  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
a) wypełniony Formularz Ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ ),  
b) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale III Specyfikacji,  
c) oryginał lub notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do podpisania oferty, 

jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności 
dokumentem rejestrowym. Jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia ( w tym: konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – 
oferta musi być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania Wykonawców (wspólników) w niniejszym postępowaniu – 
zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art.23 ust.2 Ustawy, które 
należy załączyć do oferty. 

d) Kolorowe zdjęcia oferowanego sprzętu – widok ogólny, oraz każdej ze 
stron– (zdjęcia powinny być opieczętowane), 

2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem złożonym zgodnie 



 
z punktem 1c) niniejszego rozdziału Specyfikacji i opatrzone pieczątkami 
imiennymi. 

3.  Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji 
 i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art.82 ust.1 Ustawy wraz 
z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

6. Oferta, pod rygorem nieważności musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim 
oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 
zgodnie z aktem rejestrowym i wymogami ustawowymi lub pełnomocnictwem 
złożonym zgodnie z punktem 1c) niniejszego rozdziału Specyfikacji oraz opatrzone 
pieczątkami imiennymi. 

7. Wszystkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub 
podpisane) własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą(e) ofertę. Parafa (podpis) 
winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką). 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.Za treść tłumaczenia dokonaną przez inna 
osobę niż tłumacz przysięgły, wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi 
Wykonawca  

9. Wykonawca, zgodnie z art. 84 ust.1 Ustawy, może, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty Wykonawca 
powiadamia  Zamawiającego na piśmie. 

10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 
jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem „ZMIANA”.  

11. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12. Jeżeli Wykonawca składa w ofercie dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
powinien, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art.86 ust.4 
Ustawy.  

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte ( zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. 

14. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby dokumenty składające się na 
ofertę były złożone w kolejności wymienionej w pkt 1 niniejszego rozdziału 
Specyfikacji. 
Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. 

15. Wszystkie strony oferty powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (zszyte, 
bindowane), a strona tytułowa oferty powinna zawierać następujące dane: 
a. przedmiot postępowania: „Dostawa uŜywanego samochodu śmieciarki na 

podwoziu samochodu cięŜarowego o ładowności 21-23 m
3”  

      
b. dane Wykonawcy: adres siedziby, adres do korespondencji ( jeżeli jest inny, niż 
adres siedziby), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, osoba do kontaktu z 
Zamawiającym. 
 



 
16.Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch nieprzezroczystych,  
     zabezpieczonych przed otwarciem kopertach ( paczkach) – wewnętrznej    
     i zewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:  
    OFERTA NA DOSTAWĘ UśYWANEGO SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA  
PODWOZIU SAMOCHODU CIĘśAROWEGO O ŁADOWNOŚCI 21-23 M3 

    oraz „Nie otwierać przed dniem  17.03.2010r. godz.  1030” 
    Na kopercie wewnętrznej oprócz  informacji jw.,  należy umieścić nazwę i adres  
    Wykonawcy(dopuszcza się odcisk pieczęci). 
 

ROZDZIAŁ X.  
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 23, 38-500 

Sanok, w sekretariacie Urzędu Gminy – II piętro. 
2. Termin składania ofert upływa w dniu   17.03.2010r. o godz. 1000 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez 
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  17.03.2010r. o godz. 1030 w siedzibie 
Zamawiającego  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane w kolejności ich składania 
w siedzibie Zamawiającego. Kolejność złożenia potwierdzona będzie na kopercie 
zewnętrznej. 

6. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podaje: nazwę firmy, 
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny. 

7. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną - na pisemny wniosek - 
udostępnione nieobecnym Wykonawcom. 

 

ROZDZIAŁ XI.  
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT. Cena 
podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno – prawne i 
składniki 
związane z wykonaniem zamówienia określonego w SIWZ. 
W obliczeniu ceny należy uwzględnić: 
a) przedmiot zamówienia 
b) koszt transportu do Zamawiającego 
c) należny podatek VAT 22% 
Cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 
można było 
przewidzieć w chwili sporządzania oferty i zawarcia umowy.  
 
   ROZDZIAŁ XII.   

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH   ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Kryterium-Cena ofertowa brutto: 100%. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty o najwyŜszej ilości 

uzyskanych punktów, stosując do oceny wzór:  

 



 
PC - ilość punktów za cenę:  

 

         najniŜsza cena brutto z rozpatrywanych ofert 
   PC  =  ----------------------------------------------------------------------- x 100  

 cena brutto badanej oferty 

 

Ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 

zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ XIII.  
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy poświadczone za 
zgodność z oryginałem zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON 

ROZDZIAŁ XIV.  
INFORMACJE  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W SPRAWIE 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 
 
1. W sprawie umowy mają zastosowanie przepisy przewidziane w Dziale IV Ustawy  

pzp.  
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
3. W przypadku konieczności dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŜeli zmiany wynikają z 

okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla zamawiającego. 
4. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
ROZDZIAŁ XV.  
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
 
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w  
Dziale VI Ustawy  pzp. 
 

ROZDZIAŁ XVI.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia maja 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z poźn. zm.) oraz przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny, 



 
                                                                                                        Załączniki: 
 
a)   Formularz Ofertowy             –  załącznik nr 1 
b)  Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp  –   załącznik nr 2. 
c) Projekt umowy      –   załącznik nr 3. 
 

                                                                                                                          Zatwierdzam: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
Formularz Ofertowy 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Sanok  przetarg nieograniczony 

na dostawę uŜywanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu 

cięŜarowego o ładowności 21-23 m3. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia 
„Dostawa używanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu 

ciężarowego o ładowności 21-23 m3” 
1. Oferujemy dostawę, dobranego do wymogów Zamawiającego, pojazdu 
samochodowego 
marki ………..………. …………….. typ ……………………………………, w terminie określonym w 
siwz: 
w cenie netto: ............................................ zł 
(słownie ……………………………………..............................................................................złotych) 
+ podatek VAT………………........ razem cena brutto .................................................. zł 
(słownie…………………………...........................................................................................złotych) 
2.  Podana cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji i zawiera wszystkie koszty 

konieczne 
do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z siwz i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od 
upływu terminu składania ofert.  

5. Oświadczamy, że nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia 
zamówienia. 

6. Szczegółowe parametry techniczne oferowanego pojazdu (podwozia i nadbudowy) 
zostały wyszczególnione w załączniku Nr ………..; 

7. Akceptujemy warunki umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącej 
załącznik nr 3 do siwz. 

8. Nasza oferta zawiera ……….. kolejno ponumerowanych stron. 
9. Oświadczamy, że 

- samochód spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

- samochód jest bezwypadkowy, serwisowany, sprawny technicznie i użytkowo, 

- wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego 
własnością, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie, nie jest 
przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia (kredyt – zastaw). 

- w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym 
cena pojazdu, koszt dostawy,  podatek VAT. 

- dostarczymy niezbędne dokumenty wymagane do eksploatacji pojazdu, 

- w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5 - 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie 
umowy, zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 

 

 

 

 

 

(pieczęć adresowa wykonawcy) 



 
wyboru naszej oferty do jej zawarcia, na warunkach określonych przez 
zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym, 

- zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych i podpisanych 
stronach, 
 

10. Wraz z niniejszym formularzem przedkładamy pisemne oświadczenie 
wykonawcy o spełnieniu wymogów art.22 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenie  na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp oraz szczegółowe parametry techniczne 
oferowanego pojazdu (podwozia i nadbudowy) 

 
 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 
 

 

 

 

 

................................., dn. ...........2010 r.    ........................................................................ 
 (pieczęć i podpis przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

 

 

 

 

..................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  

składane na podstawie art. 44  

oraz o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  
 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 
223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
dostawę używanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu ciężarowego 
o ładowności 21-23 m3  
 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
oświadczam, że: 
 

1) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 

pkt. 1 u. p.z.p.), 

2) /Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia/ lub /przedstawiajmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia/* (art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. p.z.p.), 

3) Nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia wykonanie zamówienia 

(art. 22 ust. 1 pkt. 4 u. p.z.p.), 

4) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 u. p.z.p.  
 
 

 

 

...................... ...dn. .................. 2010 r. 

 

.................................................................. 

podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej 

 
 
 
*-niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 
projekt umowy załącznik nr 3 

 
Umowa 

 na dostawę używanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu 
ciężarowego o  ładowności 21-23 m3. 

zawarta w ................................., dnia .............. 2010 r. pomiędzy: 
 

1. Gminą Sanok; 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23  
NIP 687-17-83-356    REGON 370440749 
reprezentowaną   przez : 

Mariusz Szmyd – Wójt Gminy Sanok 

przy kontrasygnacie Agnieszki Haduch- Skarbnika Gminy  
a: 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
reprezentowanym przez: 
1. ........................................................................................................ 

2. ........................................................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2007r. Nr 
223 poz.1655 z poźń. zm), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: 

1) Dostawa używanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu 
ciężarowego o ładowności 21-23 m3, marki ..................................................., typ ........................... 
,rok produkcji ................................., nr nadwozia .............................................. 

2) Dostarczenie niezbędnych dokumentów wymaganych do zarejestrowania  
pojazdu na terenie Polski. 
2. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w złożonej ofercie oraz, 
że pojazd jest bezwypadkowy, serwisowany, sprawny technicznie i użytkowo, posiada 
oryginalną zabudowę. 

§ 2 
1. Strony ustalają, że jednostką monetarną przy rozliczeniu należności jest PLN. 
2. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodne z przyjętą ofertą w 
wysokości: 
Wartość netto: .................................. zł  
Podatek VAT: .................................. zł  
Wartość brutto: ................................. zł 
(słownie wartość brutto: 
................................................................................................................................................... złotych) 
3. W cenę brutto wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: koszt 
samochodu, podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą w dniu składania ofert 
stawką. 
4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 21 dni od  dniu odbioru pojazdu, 
na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 
5. Podstawą do zapłaty za wykonaną dostawę jest faktura VAT oraz protokół odbioru 
podpisany przez przedstawicieli obydwu stron umowy.  



 
§ 3 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) Dostarczenia zamawiającemu pojazdu w terminie 21 dni od dnia podpisania 

umowy. 
2) Przeprowadzenia na koszt własny szkolenia użytkownika w zakresie eksploatacji 

przedmiotu umowy. 
3) Dostarczenia dokumentów niezbędnych do eksploatacji  przedmiotu umowy. 

§ 4 
Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego własnością, 
nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie, nie jest przedmiotem 
żadnego postępowania i zabezpieczenia (kredyt – zastaw). 

§ 5 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% ceny sprzedaży, gdy Wykonawca z własnej winy odstąpi od 
dostawy przedmiotu umowy, 
b) w wysokości 0,2% ceny sprzedaży w przypadku niewykonania dostawy w 
terminie wskazanym w § 3 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) w wysokości 10% ceny sprzedaży, gdy Zamawiający z własnej winy odstąpi 

od odbioru przedmiotu umowy, 
b) ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 6 
Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z dopuszczeniem do eksploatacji 
nabytego przedmiotu umowy – rejestracja, ubezpieczenie. 

§ 7 
Do umowy nie zostaną wprowadzone nowe postanowienia zmieniające treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w 
tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 9 
Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

........................................                                                                                           ............................................       

Wykonawca:         Zamawiający: 
 


