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ST.IV.272.25.2011 Kołobrzeg, dnia 05.12.2011 r.

Kołobrzeg: Dostawa używanej zamiatarki drogowej na
podwoziu samochodu ciężarowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,
woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3528810, faks 094 3528810.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej zamiatarki drogowej na
podwoziu samochodu ciężarowego.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa używanej zamiatarki drogowej szt. l

WYMAGANE PARAMETRY ZAMIATARKI:

I. PODWOZIE
1) rok produkcji 2003 lub młodszy;
2) dopuszczalna masa całkowita pojazdu 15 000 - 18 000 kg;
3) przebieg nie więcej niż 120 tyś. km;
4) dwuosiowe, tylna oś wyposażona w koła bliźniacze, zużycie opon maksymalnie 30%;
5) silnik wysokoprężny o mocy 150 - 180 KM o konstrukcji zgodnej z europejskimi wymogami dotyczącymi

emisji spalin;
6) układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym;
7) skrzynia biegów manualna z biegiem pełzającym lub automatyczna;
8) zawieszenie przód na resorach piórowych, tylne pneumatyczne lub piórowe;
9) pionowy układ wydechowy;

10) układ hamulcowy z dwoma niezależnymi obwodami przód i tył;
11) układ elektryczny o napięciu 24V utrzymywany z 2 akumulatorów;
12) kabina dwudrzwiowa, dwumiejscowa, ogrzewana, fotel kierowcy z pneumatyczną regulacją;
13) lewostronny lub prawostronny układ kierowniczy;
14) pojazd winien być dopuszczony do ruchu drogowego i spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy lub

posiadać kompletne dokumenty do złożenia wniosku o dopuszczenie do ruchu;
15) prędkość przejazdowa minimum 50 km/h;
16) sygnalizator cofania;
17) koło zapasowe, podnośnik hydrauliczny, klucz do kół;

II. ZABUDOWA:
1) rok produkcji 2003 lub młodszy;
2) zabudowa pojazdu jednolita o pojemności zbiornika na zmiotki 5.5 - 6.0 m3;
3) napęd wszystkich podzespołów nadbudowy zamiatarki poprzez nadbudowany wysokoprężny silnik o

mocy minimum 60 KW;
4) czas pracy zabudowy nie więcej niż do 8 000 motogodzin;
5) zbiornik wody o pojemności minimum l 200 l zabezpieczony w całości ze stali nierdzewnej, spawany

szczelnie;
6) zamiatanie prawym i lewym agregatem oraz szczotką walcową jednocześnie;
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7) szczotki talerzowe lewa i prawa o średnicy minimum 550 mm, szczotka walcowa o długości minimum
l 300 mm umieszczona przed wózkami zasysającymi;

8) dysze ssawne wykonane ze stopów lekkich;
9) napęd szczotek hydrauliczny;

10) dysze wysokiego ciśnienia wody pod przednim zderzakiem oraz przy szczotkach talerzowych;
11) system sterowania z kabiny kierowcy prędkością obrotową szczotek, pozycją i dociskiem;
12) nowe szczotki zamiatające;
13) system umożliwiający automatyczne schowanie się szczotek bocznych pod podwozie w przypadku

napotkania przeszkody;
14) pompa wysokiego ciśnienia wody;
15) wąż ruchomy o średnicy minimum 150 mm do zbierania liści umieszczony na dachu lub tylniej klapie

zabudowy;
16) myjka wysokociśnieniowa z lancą i wężem o długości 10 mb - parametr wystarczający;
17) regulacja siły ssania musi być niezależna od prędkości jazdy;

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.11.00-0

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 7.
Wymagany termin realizacji zamówienia to okres 7 dni od dnia podpisania umowy.

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

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

111.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) 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
Wykonawca powinien posiadać zezwolenia lub licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem.
Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.

111.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej l dostawę
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. dostarczył do Zamawiającego w ostatnich trzech latach co najmniej
jeden używany pojazd - zamiatarkę drogową o zabudowie nie mniejszej niż 5 m3. Wykonawca dostarczy
również dokumenty referencyjne potwierdzające, że dostawa ta została wykonana należycie.
Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.

111.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.
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111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku,

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.

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. l USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:

1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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. l 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. l pkt 2
ustawy
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
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, 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

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
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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 niż 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. l pkt 4-8 ustawy
• wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5}
1) Wypełniony i podpisany formularz - oferta cenowa (druk w załączeniu - formularz 2.3).
2) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust l ustawy (druk

w załączeniu - formularz 2.2).
3) Oświadczenie o akceptacji SIWZ (druk w załączeniu - formularz 2.4).
4) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy

w załączeniu - formularz 3.1)
5) Pisemne zapewnienie minimum 6 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, jako rozszerzenie

zakresu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi (według własnego wzoru).
6) Pisemne zobowiązanie do zapewnienia w okresie gwarancyjnym usunięcia awarii, usterki lub wady w ciągu 2 dni

roboczych od dnia jej zgłoszenia, wykonane u Zamawiającego, a w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa
za względu na brak warunków technicznych, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc
koszty transportu sprzętu (według własnego wzoru).

7) Fotografie dostarczanego sprzętu w czterech ujęciach:
• z przodu;
• z tyłu;
• z boku lewego;
• z boku prawego

8) Opis techniczny oferowanego sprzętu: zamiatarki drogowej spełniającej warunki przedstawione przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (według własnego wzoru).

9) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
0 ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest
upoważniony.

10) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy złożyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust l
1 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

111.7) 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: nie.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV,4.1) Adres strony internatowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zdp.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011
r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100
Kołobrzeg.

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

Magdalen

CT0R

)qbrówka
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