Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public

Nowy Kawęczyn: Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną na
potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków.
Numer ogłoszenia: 121071 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie , Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy
Kawęczyn, woj. łódzkie, tel. 046 8314289, faks 046 8314289.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciagnika wraz z beczką
asenizacyjną na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego [rok produkcji 2012 , 2011 lub
2010], o mocy 85 - 95 KM oraz fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego [rok produkcji 2012 lub
2011] o pojemności 6500 -7000 litrów. Zarówno ciągnik jak i wóz asenizacyjny muszą posiadać
świadectwo homologacji oraz spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po
drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagane parametry techniczne
ciągnika : - napęd na dwie osie - wysokoprężny - 4-6 cylindrowy - turboładowany - moc
znamionowa silnika 85 - 95 KM - norma emisji spalin EURO IIIA - układ hamulcowy wspomagany, błotniki kół przednich 2 - skrzynia biegów synchronizowanych min. 40 km/h - kabina operatora
wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba,
oświetlenia wnętrza, - sprężarka, instalacja pneumatyczna - obroty wałka WOM 540 - blokada
mechanizmu różnicowego - szybkozłącza ISO trzy pary - przedni TUZ kat. II + instalacja

hydrauliczna - reflektory robocze przód i tył - obciążniki przednie - min. 200 kg, tylne min. 200 kg rozmiar kół przednich i tylnych standardowy - spryskiwacz szyby przedniej - wycieraczka szyby
przedniej - łącznik górny - TUZ haki kat. II - zaczep transportowy automatyczny z regulowaną
pozycją - zaczep dolny rolniczy - zbiornik paliwa zamykany na kluczyk - drzwi zamykane na kluczyk
- lampa migowa pomarańczowa (kogut) - liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - dwa
Wymagane parametry techniczne wozu asenizacyjnego - liczba osi -TANDEM - zbiornik z blachy
grubości min. 5mm ocynkowany dwustronnie o pojemności 6500-7000 litrów osadzony na ramie z
kształtownika - filtr powietrza, - otwierana tylna dennica, - tylna zasuwa otwierana hydraulicznie koło podporowe lub stopa podporowa mechanicznie regulowana - wałek przekazu mocy - instalacja
pneumatyczna - hamulec ręczny postojowy - wąż ssawny z koszem ssącym- chroniący przed
zassaniem dużych elementów. o długości 6 m + przedłużka 4 m - sprężarka o wydajności min. 7000
l/min. - czas załadunku 5 min. - wskaźnik ilości ścieków - przeznaczenie - praca z ciągnikiem
rolniczym - świadectwo homologacji - umożliwiające rejestrację oraz poruszanie sie po drogach
publicznych z prędkością do 40km/h.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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
o

Oswiadczenie o spełnieniu tego warunku załącznik nr 2 do SIWZ.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oswiadczenie o spełnieniu tego warunku załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oswiadczenie o spełnieniu tego warunku załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oswiadczenie o spełnieniu tego warunku załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oswiadczenie o spełnieniu tego warunku załącznik nr 2 do SIWZ.

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:

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 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, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia; Zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ; Zaistnienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Nowy Kawęczyn Nowy Kawęczyn 32 96-115 Nowy Kawęczyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Kawęczyn Nowy Kawęczyn 32 96-115
Nowy Kawęczyn pokój nr 8 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

