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Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na dostaw ę używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu 

Komunalnego w Kostrzynie.  

Numer ogłoszenia: 48168 - 2016; data zamieszczenia:  03.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:   
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, 
tel. 0618178239, faks 061 8970908. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kostrzyn.wlkp.pl, www.zkkostrzyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu 
terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na dostawę 
używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, 
skonfigurowanej fabrycznie, bez przeróbek, wolnej od wad fizycznych (tj. bezwypadkowej), 
technicznych (tj. dopuszczony do ruchu) i prawnych. Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2008 
r., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pojazdu w tym opis minimalnych wymagań 
techniczno-użytkowych samochodu zostało określone w załączniku nr 5 do oferty - FORMULARZ - 
opis parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego pojazdu w zakresie parametrów 
techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia. Pojazd musi spełniać wymagania polskich 
przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazdy muszą spełniać 
wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie 
przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia 
aktualnego świadectwa dopuszczenia. Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce i posiadać 
badania techniczne ważne min. sześć miesięcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację techniczno-eksploatacyjna: Kartę pojazdu, certyfikat samochodu specjalnego - 
aktualną polską homologację, instrukcje obsługi pojazdu, komplet kluczy, książkę serwisową 
pojazdu,, zaświadczenie, ze przedmiot zamówienia stanowi własność sprzedającego, dokument 
potwierdzający opłatę polisy na okres min. 6 -miesięcy, świadectwo dopuszczalności wg Polskiej i 
Unijnej normy, wyniki badań wibracji ogólnej, miejscowej, hałasu (muszą spełniać wymogi 
obowiązujące w tym zakresie), dokumenty potwierdzające normy zużycia paliwa. Wykonawca wyda 



Zamawiającemu Certyfikat/Deklarację zgodności maszyny. Wykonawca zobowiązuje się do 
przeprowadzenia szkolenia odnośnie pracy i obsługi maszyny w siedzibie Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego, w Kostrzynie Przepompownia Główna, ul. Ignacewo na własny koszt w celu 
przeprowadzenia oględzin pojazdu i weryfikacji czy stan techniczny, prawny i wizualny pojazdu jest 
zgodny ze złożoną ofertą. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum 2 dniowym 
wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia oględzin. Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi 
na samochód i wyposażenie wynosi co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty odbioru 
potwierdzonego protokołem odbioru faktycznego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 
materiałów równoważnych. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich 
standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą słowa lub równoważny, zgodnie z art. 
29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania-
parametry równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto 
Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23 % .. 
II.1.5)  
  przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących  

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.44.30-1. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 14 od dnia 
zawarcia umowy. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6. 
000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem 
zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień. 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej trzy zamówienia dotyczące 
dostaw zamiatarki ulicznej (zamiatarki nowe lub używane) oraz dysponował odpowiednimi dowodami 
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonana należycie. Zamawiający uzna, za spełniony 
powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do oferty, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej trzy 
zamówienia dotyczące dostawy fabrycznie nowych zamiatarek lub używanych o wartości min. 150 
000,00 zł (netto) każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w 



oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą 
spełnia- nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 
III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia - jednak nie precyzuje szczegółowych warunków na 
okoliczność spełnienia tego wymogu. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia- jednak nie precyzuje szczegółowych warunków na okoliczność spełnienia tego wymogu. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na 
realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca dysponował odpowiednimi środkami lub posiadał 
zdolność kredytową, w wystarczającym zakresie, tj. w kwocie min. 220 000,00 zł. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży 
przedło żyć: 
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 
licencje; 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1  Cena – 75 
2 Okres gwarancji i rękojmi udzielanej na samochód – 10 
3 Odległość do (w km) serwisu – 10 
4 Zatrudnienie pracowników w serwisie na umowę o pracę - 5 

IV.2.2)  
  przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Nie są dopuszczalne zmiany postanowień umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, 
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem 
możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej: zmiany obowiązujących 
przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, zmiany spowodowane wzrostem albo 
zmniejszeniem stawki VAT W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany 
wynagrodzenia netto, zmiany sposobu świadczenia przedmiotu inicjowane przez Zamawiającego 
lub przez Wykonawcę, nie wykraczające poza zakres świadczenia określony w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zmiany, te mogą dotyczyć: zmiany jakości lub innych parametrów 
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu dostawy, aktualizacji rozwiązań 
technicznych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany terminu realizacji zamówienia wyłącznie z 
przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa 
w pkt. 3) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a)opis propozycji 
zmiany, b)uzasadnienie zmiany, c)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w 
umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d)opis wpływu zmiany 
na harmonogram i termin wykonania umowy. 5)Zmiany, o których mowa w pkt. 3) mogą być 
wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : a)obniżenie kosztu 
realizacji zamówienia lub kosztu eksploatacji, b)poprawa wartości lub podniesienia sprawności 
elementu dostawy, c)zmiana obowiązujących przepisów, d)podniesienie bezpieczeństwa pojazdu, 
e)usprawnienie w trakcie użytkowania pojazdu, f)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia lub 
przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 
Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego w celu realizacji 
zamówienia, g)siła wyższa. 6)Zmiana terminu wykonania zamówienia może mieć miejsce w 
przypadku: a)siły wyższej, b)gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację 
umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla 
zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności lub w przypadku zaistnienia 
siły wyższej itp W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia o 
czas uzasadnionej przerwy, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu 
zamówienia do stanu przed wstrzymaniem realizacji dostawy, na wprowadzenie koniecznych zmian 
lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie 
pisemnego aneksu). c)zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania umowy) 
wywołujące konieczność zmiany zakresu zamówienia, Wykonawca nie będzie uprawniony do 



żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy 
naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi 
zmianami ponosi Wykonawca. 7)zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych 
(tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego), 8)zmiany w zakresie udziału 
podwykonawcy oraz innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na 
którego zasobach polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za 
zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez 
Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury 
przetargowej, 9)korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 10)zmiany nieprzewidzianych 
okoliczności formalno-prawnych, 11)zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego. 
6.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 
prawa zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 7.W sprawach nieuregulowanych umową 
zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 8.Sprawy sporne wynikające z umowy 
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.kostrzyn.wlkp.pl , www.zkkostrzyn.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład 
Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
18.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn 
Sekretariat. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


