
 
 
Numer sprawy: ZP/02/08 /2008 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  
 
Nazwa zamówienia publicznego: 
Fabrycznie nowy samochód hakowy wielofunkcyjny przystosowany do 
współpracy z nadwoziem asenizacyjnym i kontenerowym z bocznym 
załadunkiem odpadów komunalnych z pojemników 110l,120l,240l 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
Gmina Międzyzdroje 
Zakład Ochrony Środowiska  
Ulica Niepodległości 12A 
72 – 500 Międzyzdroje 
Godziny urzędowania od godz. 7.00 do godz. 15.00  
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu: 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej   206.000 euro  
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( 
tekst jednolity : Dz. U. z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655) 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 
  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst   
      jednolity  Dz.U. z 2007r Nr 223 poz.1655)  
  2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w  
      sprawie rodzajów   dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  
      wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.  
      U. z 2007 Nr 223 poz.1655) 
  3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19  grudnia 2007 r. . w  
       sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
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podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
241  poz. 1762) ,   
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:  
    Fabrycznie nowy samochód wielofunkcyjny przystosowany do  
    Współpracy z nadwoziem asenizacyjnym i kontenerowym z bocznym    
    Załadunkiem odpadów z pojemników 110l,120l, 240l 
 
 
Wymagane warunki dla samochodu hakowego wielofunkcyjnego. 
Samochód hakowy winien  posiadać aktualne dokumenty stanowiące 
podstawę do zarejestrowania na dzień realizacji dostawy i spełniającej 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262)   
 
Charakterystyka samochodu hakowego:                                                                                                                                            
 
- Moc silnika minimum 125KM, 
- EURO 4, 
- Silnik wysokoprężny 4- cylindrowy, 
- Pojemność silnika minimum – 2,5 L, 
- Skrzynia biegów  -  6-cio biegowa, 
- Przystawka odbioru mocy, 
- Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, elektrycznym, 
- Koła, sztywna oś przednia, 
- Most tylny 
- Koła bliźniacze na tylnej osi, 
- Blokada tylnego mostu, 
- Koło zapasowe, 
- Układ hamulcowy  
- hamulc główny, hydrauliczny ze wspomaganiem 
- hamulec tarczowy z przodu i z tyłu o dwóch nie zależnych obwodach, 
- hamulce z ABS, 
- hamulec postojowy, 
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- Kabina kolor biały, 
- Kabina z 2/3 miejsca 
- Z przodu strefy kontrolowanego zgniotu zabezpieczające pasywnie w  
  przypadku zderzenia, 
- Wyciszenie kabiny  pojazdu, 
- Stopień wejściowy do kabiny, 
- Przednia szyba klejona, 
- Szyby przyciemnione, 
- Tylna ściana kabiny oszklona, 
- Dwa lusterka zewnętrzne, 
- Tachograf cyfrowy, 
- Obrotomierz, 
- Blokada kolumny kierowniczej, 
- Komputer pokładowy, 
- Hak holowniczy z przodu pojazdu, 
- Chlapacze kół  przednich  i tylnych 
- Zawieszenie przód – tył, resory piórowe, 
- Zbiornik paliwa minimum 100L, 
- Korek zbiornika zamykany na kluczyk, 
- Elektroniczny ogranicznik prędkości 90km/h, 
- Światła ostrzegawcze  w kolorze pomarańczowym na dachu kabiny, 
- Instrukcja obsługi w języku polskim, 
- Zestaw narzędzi: 
- podnośnik hydrauliczny, 
- klucz do kół, 
- gaśnica, 
- apteczka, 
 
Nadwozie asenizacyjno- kontenerowe do współpracy z samochodem 
hakowym: 
- pojemność beczki minimum - 2.500L, 
- czas napełniania  minimum  - 5 minut, 
- czas opróżniania minimum  - 4 minuty, 
- kompresor  
- głębokość zasysania minimum do 6 m, 
- węże ssawne długość – 6 m ( według uzgodnień) 
- dopuszczalna temperatura pracy od minus 10 do + 40 stopni C, 
- beczka wyposażona w otwór rewizyjny  minimum 900mm, 
- kolor kontenera asenizacyjnego – pomarańczowy, 
 



 4

 
Kontener 
 
- nadwozie kontenerowe z załadunkiem pojemników bocznym, 
- załadunek z pojemników  o pojemności – 110,120,240L, 
- zamontowana płyta zgniatająco - wypychająca wewnątrz kontenera, 
- stopień zagęszczania odpadów od 2 do 5, 
- czas cyklu załadowczego  do 12 sekund, 
- ładowność do minimum 3 tony, 
- kontener o pojemności minimum – 6m3, 
- wzmocnienie konstrukcji kontenera, 
- dźwig ramieniowy z układem hydraulicznym o udźwigu minimum 130kg, 
- uchylna klapa tylna służąca do rozładunku, 
- podłączeni układów hydraulicznych kontenera asenizacyjnego oraz  
  Podwozia hakowego za pomocą szybkozłączy, 
- kolor kontenera – pomarańczowy, 
  
  
POZOSTAŁE WYMAGANIA: 
- świadectwo homologacji na kompletny pojazd ważne na dzień składania  
   ofert, kopię należy załączyć do oferty, 
-  wymagany termin dostawy samochodu  hakowego wielofunkcyjnego  - w  
   terminie 14 dni od daty podpisania umowy . 
-  wykonawca udzieli gwarancji na  minimum   - 12 miesięcy od  
   protokolarnego przekazania samochodu hakowego wielofunkcyjnego, 
-  dostawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i po gwarancyjny  
   samochodu hakowego wielofunkcyjnego, 
-  serwis na dostawę części jak i obsługę pozagwarancyjną  musi  
   znajdować się w odległości nie większej niż 250 km  od siedziby     
    zamawiającego. 
-   zapewnienie obsługi przez serwis w siedzibie zakładu, w terminie 24  
    godz. od zgłoszenia awarii(zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem) 
-   w przypadku naprawy awarii w okresie dłuższym niż 7 dni  objętym  
    gwarancją wykonawca gwarantuje dostawę zastępczego sprawnego  
    technicznie samochodu hakowego wielofunkcyjnego. 
-  dostawca przeszkoli 2 kierowców zamawiającego samochodu hakowego  
    wielofunkcyjnego na  swój koszt.   
 
Kod CPV  34144500-3 
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 Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 
 - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami  
    technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
 - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
 - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane  
   będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem  
   wykonawcy.  
 - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax.  
   oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego  
   wykonania zamówienia.  
 - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  
    Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
  
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Dostawa samochodu hakowego wielofunkcyjnego w terminie do 30 dni od 
daty podpisania umowy do siedziby zamawiającego. 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający 
spełnienie warunków określonych a wart. 22  ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 
a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich 
uprawnień; 
 b) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia;  
d) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się 
wykonawców, którzy: 
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   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  
      z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w   ust. 1 
   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie  
     publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień  
      publicznych,  
   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem  
     prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia  
     oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba,  
     że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej  
     konkurencji,  
   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego  
     postępowania,  
   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
     lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z  
     zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,   
   
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: 
 
  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  
    istotnych warunków zamówienia,  
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu  
    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  
  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie  
     zaproszonego do składania ofert,  
  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można  
    poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,  
  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się  
    na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,  
  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,  
  
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 
 
A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do 
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 
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 1) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  
     posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności   
     gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. i 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o  
     wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  
     wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  
     gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  
     terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w    
     postępowaniu.                                                                                              
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz  
    właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
    Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że  
    wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na  
    ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 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.                                                                                                       
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  
    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego  
    kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  
    ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
    składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.                    
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  
    określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6  
    miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  
    do udziału w postępowaniu.                                                                             
6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w  
    postępowaniu z art. 22  ust. 1 Prawa zamówień publicznych wg  
    załącznika Nr 5 do SIWZ                                                                           
7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, pełnomocnictw osób  
    składających ofertę , o ile fakt nie wynika z przedstawionych  
    dokumentów rejestrowych. 
 
B W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć 
następujące dokumenty: 
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1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych   
    również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat   
    przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie  
    zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  
    okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub  
    usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,  
    przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami  
    potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie  
    wg załącznika Nr 3 do SIWZ 
   
     
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez 
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 
   
1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności.   

 
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa   
    dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub    
     miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
2) 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. 
3) 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 terminu składania wniosków o  
    dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
4) 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  
5) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.6) składa zaświadczenie  
     właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia  
    albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie  
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    określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych     
    wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
    składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
    Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma  
    siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  
    wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem  
    zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  
    organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  
    zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby  
    lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –  
    wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym  
    pkt. „D".    
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  
      wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz  
      osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  
     Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.                                   
     Pytania muszą być skierowane na adres: 
 

      adres: ul. Niepodległości 12A Międzyzdroje                                                
      faksem: nr faksu 0 91 3282186 
      zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.  
      Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich     
      otrzymania                                                                                                      
 2.  Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z   

   wykonawcami jest: 
stanowisko: kierownik  
imię i nazwisko: Henryk Kamiński 
tel. 091 3282186 lub 091 3281077 
fax. 091 3282186 
w terminach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 
 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 
za pomocą teleksu, telefaksu lub jest: 
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stanowisko: dyspozytor  
imię i nazwisko: Dariusz Bułhak 
numer telefonu    091 3280873  
numer faxu          091 3282186 
w terminach  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 

 
4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali   
    specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie  
    wpłynęło: do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu  
    składania ofert  
   
 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  
  
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  
    czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach  
    wymagających zachowania pisemności postępowania.  Sugeruje  
    porozumiewanie się pisemnie i fax  
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w  
    każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować  
    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia   
   przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko 
   nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków  
   zamówienia. 
8.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym  
   zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami  
   stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  
   będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania  
   ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian  
   wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy,  
   którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.  
   Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej  
   ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
   
IX. Termin związania ofertą 
 
Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert i kończy się  dnia 27 września 2008r 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Oferta musi zawierać : 

1)wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika Nr 1 do SIWZ 
2)wypełniony formularz Specyfikacji technicznej i wyposażenia 
samochodu  hakowo kontenerowego –(według  załącznika  Nr  2 do 
SIWZ) , 
3)zaparafowany projekt umowy ( załącznik Nr 6 do SIWZ) 
4)dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w rozdziale  
VI SIWZ,  

 
2.  Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku 
polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, 
opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub 
umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 
oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści 
niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 
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przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać 
informacje i dane określone w tych dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
 
 
3. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców 
musi spełniać następujące warunki: 
 
1)Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców 
występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera 
wiodącego. 
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego 
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do 
oferty 
3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do 
reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  
  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego 
wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę 
wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na 
wykonanie zamówienia.  
 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / w 2  
zamkniętych kopertach na adres zamawiającego: 
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w siedzibie zamawiającego  Gmina Międzyzdroje -  Zakład Ochrony 
Środowiska  
Ulica Niepodległości 12A 
72 – 500 Międzyzdroje  
Pokój nr 4 
 
do dnia  28 sierpnia 2008r do godz. 10-tej 

 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do 
zamawiającego na adres:                                                                                                                                             
siedziby zamawiającego Gmina Międzyzdroje -  Zakład Ochrony 
Środowiska 
Ulica Niepodległości 12A 
72 – 500 Międzyzdroje  
 
3. Oznakowanie oferty winna być opatrzona następująco :” fabrycznie nowy 
samochód  hakowy wielofunkcyjny ” 
Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 
 
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, 
po upływie terminu do wniesienia protestu. 
 
5. Miejsce otwarcia ofert: 
 
w siedzibie zamawiającego  Gmina Międzyzdroje   - Zakład Ochrony 
Środowiska  
Ulica Niepodległości 12A 
72 – 500  Międzyzdroje  
Pokój nr 5 
 
 dnia  28 sierpnia  2008 roku o godz.  10.00   
 
 
6. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym 
wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
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Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. 
informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: 
nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także 
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności 
 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli 
występuje.  
  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie 
dopuszcza się wariantowości cen,   
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  
 
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające 
wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania 
określone niniejszą specyfikacją, 

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca 
spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją, 

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i 
podpisane przez osoby uprawnione, 

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego 
terminie, 

1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami 
Zamawiającego. 

 
2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie 

ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w 
odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
wykonawców w zakresie każdego kryterium,  

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma 
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maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą 
oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie 
opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 
(100%=100pkt).  

4. Za najkorzystniejszą ofertę dla wykonania przedmiotu zamówienia   
    zostanie uznana oferta o najniższe cenie ofertowej brutto, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria 
przedstawione w tabeli 

 
Nazwa kryterium   cena Waga      100 
 

 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w 

każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  
 

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny 
Cena Oferta najtańsza:cena 

x 100 p-któw 
Suma punktów 

   
 

 
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna 
liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym 
kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
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złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 
 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz 
danych zawartych w ofercie. 
 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej 
specyfikacji. 
 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta 
została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
uzasadnienie jej wyboru, 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie 
będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie 
miało miejsce. 
 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji 
na tablicy ogłoszeń,   
 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert 
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2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 
zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które 
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania 
umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy   
  
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 
warunki umowy albo wzór umowy. 
 
Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik 
numer: numer 2 
   
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w 
niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, 
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez 
zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
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Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
można wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie 
zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może 
być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni 
od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę 
protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego 
podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji 
 
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do 
zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed 
wymaganym terminem. 
 
 
Tryb odwoławczy prawidłowy  
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony dotyczące protestów. 
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych  w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, nie mają zastosowania przepisy ustawy 
dotyczące odwołań i skarg. Ostateczne rozstrzygnięcie protestu 
następuje wraz z jego rozstrzygnięciem przez Zamawiającego lub 
upływem terminu na jego rozstrzygnięcie. 
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2. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym 
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy 
dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego 
treścią.  
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną 
Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. 

 
3. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 
 
4. Protest winien wskazywać: 
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego, 
 żądanie Protestującego, 
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających wniesienie protestu. 
 
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 
5. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 

dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu (art. 183 ust. 
1 ustawy P.z.p. lub w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia (art. 183 
ust. 2 ustawy P.z.p.). Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie 
uważa się za jego oddalenie. 

 
6. Szczegółowy tok postępowania dotyczący protestów zawarty jest w 

przepisach rozdziału 2 – Protest – art. 180-183 ustawy P.z.p. 
 
 
XVIII. Opis części zamówienia 
 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
 
 
XIX. Umowa ramowa 
 
1. Umowa ramowa 
 
  Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej   
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XX. Zamówienia uzupełniające 
 
  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających  
 
 
XXI. Oferty wariantowe 
 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 
 
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny 
do porozumiewania się drogą elektroniczna. 
Nie dotyczy  
   
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się 
prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. 
 
  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,  
 
XXIV. Aukcja elektroniczna. 
 
Zamawiający nie  przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzenie aukcji elektronicznej,  
 
 
XXV. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy 
prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
XXVII. Postanowienia końcowe 
 
Postanowienia końcowe  
 
Zasady udostępniania dokumentów 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, 
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wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych 

zasad: 
 
zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 
wniosku  
zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 
dokumentów                                                                                           
zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 
zostaną dokumenty  
zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 
cena 0,50 zł 
udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w 
czasie godzin jego urzędowania  
 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 
XXVIII. Załączniki  
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 
Załączniki do SIWZ 
1/ formularz ofertowy – zał. Nr 1  
2/ projekt umowy        -  zał. Nr 6 
3/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich  3   lat dostaw   - zał. Nr 3  
4/ wykaz osób do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnych za 
wykonanie zobowiązań umowy  - zał. Nr 4  
5/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego  - zał. Nr 5 
6/ Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenie – zał nr 2 
 
 
Miejscowość,  Międzyzdroje                    
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______________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej  
 
 
 
 


