
Sanok: Dostawa uŜywanego samochodu śmieciarki na podwoziu 

samochodu cięŜarowego o ładowności 21-23 m3 

Numer ogłoszenia: 63944 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 

4656551, faks 013 4656553. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sanok.com.pl/bip/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa uŜywanego samochodu 

śmieciarki na podwoziu samochodu cięŜarowego o ładowności 21-23 m3. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa uŜywawanego samochodu śmiecarki na podwoziu samochodu cięŜarowego o 

wymienionych poniŜej parametrach : I. Wymogi dotyczące podwozia: 1.Rok produkcji pojazdu: 1993 

lub młodszy 2. Konfiguracja napędu podwozia: 6x2 3. Tylne osie wyposaŜona w bliźniacze koła 4. 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: nie większa niŜ 28000 kg 5. Silnik o mocy: od 230 - 340 KM 6. 

Rodzaj paliwa: olej napędowy 7. Skrzynia biegów: manualna 8. Zawieszenie: przód i tył : resorowe, 

lub tył pneumatyczne(poduszki) 9. Kabina: 3 osobowa, lakierowana nowa powłoka 10. Dopuszczalna 

ładowność: minimum 21 m3 11. Przebieg pojazdu: maksymalnie do 300 000 km 12. Stan opon: 

zuŜycie max.20% 13. Wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, sprawny technicznie, 14. WaŜna 

legalizacja tachografu. 15. Sprawne akumulatory- nie starsze niŜ 1rok. II. Wymogi dotyczące 

zabudowy: 1. Pojemność skrzyni ładunkowej: 21 m3 - 23 m3 (zabudowa typu FAUN) 2. Rok produkcji 

zabudowy: 1993 lub młodszy 3. Mechanizm ugniatania odpadów: liniowy-płytowy min. 1:4 4. Aparat 

wrzutowy uniwersalny obsługujący pojemniki o pojemności: od 110 l do 1100 l+ KP7 5. Podwójny 

system sterowania opróŜnianiem (elektroniczny i hydrauliczny) 6. Niska krawędź zsypu (moŜliwość 

załadunku tzw. gabarytów), 7. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami,- reflektor roboczy z 

tyłu, 8. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdu do tyłu 9. Pojazd wyposaŜony 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 

wyposaŜenie 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 naleŜy dostarczyć 

do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie posiadane 



dokumenty dotyczące pojazdu, w tym dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem, ksiąŜkę pojazdu 

oraz oświadczenie, Ŝe pojazd jest wolny od wad prawnych i fizycznych. Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzedaŜy, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia 

badania pojazdu na nie dłuŜej niŜ 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) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3, 34.14.45.10-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 



SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 



właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• inne dokumenty 

szczegółową charakterystykę techniczną oferowanego pojazdu oraz urządzeń nadbudowy 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok; IV piętro, pok. 401. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

17.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, II piętro, 

pok. Nr 201(sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 


