
ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Barlinku 

ul. Szpitalna 4, 74 - 320 Barlinek 

_____________________________________________________ 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 

DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU 

KONTENERÓW – HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ 

HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM KONTENREM ASENIZACYJNYM 

FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ 

WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU 

 
 

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
 

 

 
 

 

 

Termin składania ofert: do godz. 10
00

 10.02.2012 r.  

Otwarcie ofert nastąpi: o godz. 10
30

 10.02.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 

 ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, 

 tel. 095 7462311, faks 095 7462311. 

NIP: 597-000-02-56 

REGON: 210014755 
 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbarlinek.home.pl/bip/ 

 Adres e-mail zamawiającego: biuro@pgkbarlinek.pl 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW - 

HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM 

KONTENEREM ASENIZACYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z 

OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W 

BARLINKU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów - 

hakowiec z fabrycznie nową zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym 

finansowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku. 

II.1.4) Wykonawca zobowiązuje się do nabycia i przekazania Zamawiającemu używanego samochodu 

ciężarowego do wywozu kontenerów - hakowiec z fabrycznie nową zabudową hakową oraz fabrycznie 

nowym kontenerem asenizacyjnym finansowanego w formie leasingu operacyjnego o następujących 

parametrach: 

 

a) Specyfikacja podwozia: 

 

 Podwozie dwuosiowe 

 Rok produkcji 2003 lub młodszy 

 Pojemność silnika nie większa niż 8000 ccm 

 Moc silnika 230-240 koni mech. 

 Norma emisyjna spalin – minimum Euro2 

 Manualna skrzynia biegów – 8 biegowa + wsteczny 

 ABS 

 Elektrycznie sterowane szyby 

 Blokada tylnego mostu 

http://www.pgkbarlinek.home.pl/bip/
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 Przebieg do 160000 km 

 Tachograf z ważną legalizacją 

 Zawieszenie resor przód, tył poduszka powietrzna 

 Dopuszczalna masa całkowita 18000 kg 

 Kabina dzienna 

 Zużycie opon – max 30% 

 Kabina w kolorze białym RAL 700, zabudowa kolor szary lub czarny 

 Pojazd sprawny technicznie, zarejestrowany na terenie RP z ważnym przeglądem technicznym 

 Czołownica do montażu pługu odśnieżnego 

 6 miesięczna gwarancja na pojazd 

 

b) Zabudowa: 

 

 Zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji 2012) 

 Urządzenie sterowane pneumatycznie 

 Masa własna urządzenia do 1300 kg 

 Nominalna ładowność urządzenia min. 8000 kg 

 Siłowniki o wewnętrznej średnicy min. 110 mm 

 Urządzenie przystosowane do przewozu kontenerów o długości od 3400 mm do 4500 mm 

 Wysokość haka 1200 mm (+- 5 cm) 

 Teleskopowe ramie główne 

 Sterowanie z kabiny kierowcy oraz z zewnątrz 

 Hydrauliczna blokada kontenera 

 Regulacja siły na blokady kontenera 

 Siłownik blokady kontenera osłonięty, zabezpieczony przed uszkodzeniem 

 Wyposażony w światła ostrzegawcze 

 Dokumentacja do rejestracji w UDT 

 Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy 

 

c) Kontener asenizacyjny: 

 

 Fabrycznie nowy (rok produkcji 2012) 

 Pojemność zbiornika 8000 do 8500 l 

 Wykonany z blachy min. 5 mm – malowany lub ocynkowany 

 Zbiornik wraz z ramą przystosowany do wciągania na samochód z systemem hakowym 

 Wewnątrz zbiornika falochron 

 Właz min. 700 mm otwierany 

 Dolny zawór ssący z przyłączeniem do ssania i tłoczenia o średnicy 4”, umieszczony z tyłu 

 Przyłącze do węża 4” 

 Zawór spustowy sterowany elektropneumatycznie z zewnątrz pojazdu  

 Kompresor ssąco-tłoczący o wydajności 420 m³/h 

 Podwójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem 

 Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy 

 Manowakuometr  

 Armatura 4” 

 Głębokość zasysania do 6 m od poziomu jezdni 

 Boczne koryta, stelaże na węże ssące 

 Lampa robocza z tyłu 

 Lampa ostrzegawcza 

 Gwarancja na kontener  asenizacyjny min. 12 miesięcy 

 

II.2.5) Wymagania dotyczące przedmiotu leasingu: 

 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami 



Zamawiającego wskazanymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji. 

3) Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego 

używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów - hakowiec z fabrycznie nową 

zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym finansowanego w formie 

leasingu operacyjnego 

 

 

 

II.1.6) Wymagania dotyczące leasingu: 

 

1) Leasing rozliczany w złotych polskich (PLN). 

2) Równe raty leasingowe. 

3) Okres leasingu - 48 miesięcy (opłata wstępna + 46 rat miesięcznych + rata wykupu). 

4) Wartość opłaty wstępnej – 10 % wartości netto pojazdu. 

5) Wartość wykupu przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy leasingu - 1 % wartości netto pojazdu. 

6) Zamawiający ubezpieczy pojazd we własnym zakresie. 

7) Miejscem przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia będzie siedziba firmy: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. 

8) Koszty dostawy przedmiotu leasingu do siedziby Zamawiającego ujęte są w cenie przedmiotu leasingu. 

9) Serwis gwarancyjny pojazdu w odległości max 200 km od siedziby Zamawiającego. 

 

II.1.7) Koszty związane z wyceną samochodu 

Koszty związane z wyceną samochodu stanowią jeden z elementów kosztu przygotowania oferty, stąd 

powinny być zawarte w cenie przedmiotu zamówienia. 

 

II.1.8) Czy Zamawiający pokryje koszty rejestracji pojazdu i podatku drogowego na podstawie 

refaktury? 

Zamawiający stoi na stanowisku, że Wykonawca na dzień przygotowania oferty jest w stanie przewidzieć 

koszty związane z rejestracją pojazdu i powinien je uwzględnić w cenie przedmiotu zamówienia. 

Natomiast podatek od środków transportu jest kosztem związanym z bieżącą eksploatacją pojazdu i 

powinien i występować będzie w całym okresie leasingu. Wysokość podatku od środków transportu wynika 

z prawa miejscowego i jego wysokość jest corocznie ustalana przez Radę Miejską właściwą dla miejsca 

zarejestrowania pojazdu, stąd trudno przewidzieć jego wysokość w kolejnych latach leasingu. Ponadto 

Wykonawca nie ma wpływu na ich wysokość. W związku z powyższym Zamawiający stoi na stanowisku, że 

powinien być on obciążony refakturami z tytułu kosztów podatku od środków transportowych. 

 

II.1.9)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.10) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

66.11.40.00-2 - Usługi leasingu finansowego  

34.14.45.20-9 – Cysterny do gromadzenia ścieków 

34.14.23.00-7 – Pojazdy samowyładowcze  

 
II.1.11) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.12) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Termin dostawy przedmiotu zamówienia - do 09.03.2012. 

Okres trwania umowy leasingowej – 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia. 



 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) 

w terminie do otwarcia ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin 

wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.  

Wpłaty wadium należy dokonywać na rachunku bankowym: GBS 64 8355 0009 0000 0329 2000 

0003  

 

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, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień.  

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostaw dla szeroko rozumianej branży komunalnej 

przedmiotów specjalnych w tym śmieciarki, zamiatarki, pojazdy asenizacyjne finansowane 

w formie leasingu z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.  

 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.  

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.  

 



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, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2 do SIWZ 

2. Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik nr 5 do SIWZ 

3. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w Załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane 

należycie 

 

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

1 ustawy, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ 

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 niż 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  

III.4.3) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4.1) i III.4.2)  

- Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.  

- Wypełniony formularz z danymi Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 - Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zostały 

wykonane należycie.  

- Szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanej przedmiotu zamówienia 

pozwalającą na jednoznaczne porównanie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

III.4.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia 

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia tej funkcji podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

 

 

 

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: 

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryterium: Cena – 100 % 

 Sposób oceny ofert: 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według poniższego wzoru: 

C = Cmin./Cbad. x 100 % 

przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

gdzie: 

C - ilość punktów oferty badanej, 

Cmin. - cena minimalna brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu, 

Cbad. - cena brutto oferty badanej. 

 

 Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryterium oceny ofert określonych powyżej. 

 

IV.2.2) Opis sposobu obliczenia ceny 

 
 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. Cena musi być podana w PLN z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat, (w tym opłata wstępna, manipulacyjna), zsumowanych  

46 rat leasingowych, kwotę wykupu, podatków (ewentualnych upustów, rabatów, opłat manipulacyjnych). 

Koszty dostawy przedmiotu leasingu do siedziby Zamawiającego ujęte są w cenie przedmiotu leasingu. 

 

IV.3) Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

 Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, czytelnie. 

 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość 

zamówienia. 

 

IV.3.1) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, tj.: 

 

 Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 Wypełniony formularz z danymi Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane 

należycie. 

  Aktualny odpis z właściwego rejestru – zgodnie z III.4.2) pkt. 1. niniejszej SIWZ. 

 Szczegółową specyfikację parametrów technicznych  przedmiotu zamówienia pozwalającą na 

jednoznaczne porównanie z wymogami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 

prawa. 



 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

 Oferta powinna zwierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane. 

 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i 

nienaruszonym opakowaniu (kopercie) z danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, 

którego postępowanie dotyczy: 

 

 

„DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW – 

HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM 

KONTENEREM ASENIZACYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU 

OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU 

 nie otwierać przed 10.02.2012 r. do godz. 10:30”. 

 
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania 

oferty pocztą lub pocztą kurierską - za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 

 W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 

 

IV.4) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i 

Wykonawców wymagają formy pisemnej. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów za pomocą faksu, pod warunkiem, że 

ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pgkbarlinek.home.pl/bip/ Na stronie tej 

Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień 

publicznych związane z niniejszym postępowaniem. 

 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

 

Pan Zenon Wróblewski – Prezes Zarządu 

od pn. - pt. w godz. od 8.00 do 14.00 

tel. 95 746 23 11 

fax 95 747 91 45  

http://www.pgkbarlinek.home.pl/bip/


 

IV.5) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu 

o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

 O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 /zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/ na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń. 

 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem  

 Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą przed upływem terminu określonego w punkcie 

niniejszej specyfikacji jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

IV.6) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

IV.7) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć umowę leasingową w terminie 3 dni od daty zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 Wykonawca dostarczy przedmiot umowy tj. Używany samochód ciężarowy do wywozu kontenerów 

– hakowiec z fabrycznie nową zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem 

asenizacyjnym do odpłatnego użytkowania w ramach umowy leasingu operacyjnego zgodną z 

opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą. 

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 09.03.2012 r. 

 Miejscem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jest siedziba firmy 

Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4. 

 Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodna ze złożoną ofertą. 

 Okres trwania umowy leasingowej – 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd, właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

 W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług (VAT) 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki 

podatku VAT. 

 Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

 

IV.8) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

 



IV.9) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.9.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia:  

http://www.pgkbarlinek.home.pl/bip/ 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. 

 

IV.9.2) Termin i miejsce składania ofert: 

 Oferty można składać do godz. 10
00

 10.02.2012 roku w siedzibie Zamawiającego - sekretariat (pokój nr 

12) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek 

 

IV.9.3) Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi: o godz. 10
30

 10.02.2012 roku w siedzibie Zamawiającego- (pokój nr 13) 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. 

IV.9.4) Termin związania ofertą:  

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

 

 

IV.3.5) Środki ochrony prawnej: 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do 

ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące odwołań znajdują się w dziale VI rozdział 1- 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 ,roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.).  

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

 
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków (zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych) – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Dane Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Wzór umowy – Załącznik nr 6. 


