
 

Gmina Cegłów ul. Ko ściuszki 4,  
05-319 Cegłów  

tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38 
www bip.ceglow.pl ,  e-mail: urzad@ceglow.pl  

 
OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: IZP.341.3.2013 Nazwa zadania Zakup 
samochodu asenizacyjnego wraz z wyposaŜeniem". 
 
1.   Nazwa i adres zamawiającego: 

     
Nazwa zamawiającego  Gmina Cegłów 
Adres     ul. Kościuszki 4 
Kod miejscowości  05-319 Cegłów 
Telefon    25 759 59 39 
Faks     25 759 59 38 
Adres strony internetowej www bip.ceglow.pl 
Adres poczty elektronicznej  e-mail: urzad@ceglow.pl  
Godziny urza)ędowania od poniedziałku do piątku od godz.  800 do 1600 
 

2.   Określenie trybu zamówienia  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości szacunkowej  poniŜej  progów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień 
publicznych 
 
3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja   
      istotnych warunków zamówienia:  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej  www 
bip.ceglow.pl 
Na wniosek Wykonawcy SIWZ moŜna uzyskać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 5 lub  pocztą. Wniosek 
moŜna przesłać faksem lub e-mailem.  
 

4. Określenie przedmiotu zamówienia .  
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu asenizacyjnego wraz z wyposaŜeniem". 
4.2. Zakres dostawy  

 
1) Cysterna asenizacyjna z funkcją czyszczenia przykanalików: 

 Podwozie: 
- Podwozie dwuosiowe 4x2 
- Pojazd fabrycznie nowy rocznik min 2010 
- Rozstaw osi  4100 – 4200 mm 
- Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych 
- Zawieszenie tylne pneumatyczne na min czterech poduszkach 
- Dopuszczalna masa całkowita 18000 kg 
- Masa własna podwozia max. 4900 kg 
- Nośność przedniego zawieszenia min. 7500 kg 
- Nośność tylnego zawieszenia min. 11500 kg 
- Silnik o mocy min. 270 KM 
- Płomieniowe urządzenie rozruchowe  
- Norma emisji spalin min. Euro 5, uzyskana przez SCR 
- Skrzynia biegów manualna 9 biegowa z biegiem pełzającym 
- Blokada mechanizmu róŜnicowego 
- Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC 
- Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej 
- System antyblokujący ABS 
- Ogranicznik prędkości 85 km/h 
- Zderzak przedni stalowy 
- Koła 315/80/22,5” 
- Pojemność zbiornika paliwa min. 200l 



- Wlot filtra powietrza umieszczony na dachu kabiny 
- Przystawka dodatkowego odbioru mocy wraz z oprogramowaniem fabrycznym 
- Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniŜej  -18ºC 
- Sygnał ostrzegawczy o cofaniu 
- Kabina trzyosobowa 
- Lusterka elektrycznie podgrzewane 
- Lusterka główne sterowane elektrycznie 
- Szyba przednia barwiona, elektrycznie podgrzewana 
- Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie 
- Pneumatyczna regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach 
- Wielofunkcyjne koło kierownicy 
- komputer pokładowy z menu w języku polskim 
- Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej 
- Manualna klimatyzacja z recyrkulacją powietrza 
- System GPRS wytrzymały na wstrząsy z aplikacją z której moŜna korzystać za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej na telefonie lub komputerze osobistym, oraz moŜliwością zdalnego 
unieruchomienia samochodu. 

- Wywietrznik dachowy 
- Pokrowce na fotele 2+1 
- Dywaniki gumowe 
- Kolor kabiny –  do uzgodnienia z Zamawiającym, po przedłoŜeniu przez Wykonawcę próbnika kolorów. 
- Na drzwiach Logo Gminy  Cegłów Zielona Gmina. Wzór logo w załączeniu do SIWZ.  
- WąŜ długości 15 m do pompowania kół ze spręŜarki samochodowej z manometrem i końcówkami, 
- PodłuŜna belka świetlna długości ok. 100 cm umieszczona na dachu kabiny wyposaŜona w lampy 

ostrzegawcze z kloszami w kolorze pomarańczowym (strotoskop) z napisem GMINA CEGŁÓW., 
środkowa część podświetlana uruchamiana osobnym włącznikiem, 

- Podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy całkowitej pojazdu 
- Zestaw samochodowy kluczy naprawczych 
- Gwarancja min. 24 miesiące 

Nadbudowa  
- pojemność całkowita cysterny  9 m3  
- zbiornik dwukomorowy 
- pojemność zbiornika na nieczystości – 7,5m 3  
- pojemność zbiornika na wodę – 1,5m3  
- otwierana i ryglowana hydraulicznie tylna dennica 
- zbiornik dwukomorowy z potrójnym  system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed 

zalaniem, 
- inŜektor, 
- rynna zlewowa na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej,  
- zawór klapowy sterowany pneumatycznie zabezpieczający w czasie jazdy kompresor przed zalaniem, 
- zespół przygotowania powietrza składający się z bloku zaworowego, filtra powietrza z automatycznym 

odwadniaczem, regulatorem ciśnienia, smarowniczki,  
- odstojnik o pojemności min 400 litrów umiejscowiony w przedniej części zbiornika  
- zbiornik oŜebrowany , blacha gr. min 6mm, dennica wykonane ze stali o gr min 8mm 
- manowakuometr i zawór bezpieczeństwa  
- płynowskaz rurowy 
- wydajność pompy ssawnej min 1000 m3\h, przeznaczona do pracy ciągłej  
- czas napełniania beczki maksimum 10 min. 
- sterowanie urządzenia ręczne i elektropneumatyczne 
- przyłącza do węŜy Ø 110mm 
- zawór spustowy sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy obsługiwany   przez  jedną osobę, 

oraz skrzynki umieszczonej z tyłu samochodu, 
- zawór górnego napełniania zbiornika sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy obsługiwany 

przez  jedną osobę, oraz skrzynki umieszczonej z tyłu samochodu,  
- zbiornik mocowany  do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią 
- układ wysokociśnieniowy do czyszczenia przykanalików  
- wciągarka hydrauliczna i wąŜ wysokociśnieniowy: 

• długość węŜa 60m,  
• średnica Ø 13 mm, 
• wąŜ gumowy, z gwintem łączącym 1/2”, 



• wąŜ gumowy z oplotem aramidowym, 
- pompa wodna o wydatku min 128 l/min i ciśnieniu 160 bar 
- napęd kompresora hydrauliczny 
- koryta na węŜe wykonane z blachy aluminiowej 
- min trzy wzierniki umiejscowione na tylnej dennicy 
- wskazówkowy wskaźnik ilości nieczystości w zbiorniku-sprzęŜony osią z        
- pływakiem wewnątrz komory. 
- min dwa falochrony wykonane są z blach płaskich usztywnionych przegięciami.  
- lampa ostrzegawcza, 
- siłownik pneumatyczny zaworu klapowego, 
- siłowniki pneumatyczne zaworu ssąco-spustowego i górnego napełniania. 
- ciśnienie osiągalne robocze 0,045 MPa 
- max  podciśnienie – do 0,09 MPa 
- głębokość ssania od 6 do 12 m p.p.t 
- układ przeciw zamarzaniu, nadbudowa przystosowana do pracy do temperatury -15 C, wyposaŜona w  

urządzenia do pozbycia się wszystkiej wody z urządzeń w których występuje obieg wody 
 

       WyposaŜenie standardowe i dodatkowe: 
a) pistolet wodny z lanca ze strumieniem regulowanym i wirującym, 
b) węŜe ssawne o średnicy Ø 110 (2x6mb), 
c) zestaw dysz kanałowych, 
d) narzędzia do wprowadzania węŜa do kanału oraz ręcznego doczyszczania studzienek,  
e) lampy przenośne, szt 2 
f) dysze do czyszczenia kanalizacji 
g) wszystkie dysze skalibrowane do wydatku i ciśnienia pracy pompy 
h) rury ssące do wysięgnika Ø 110 (2x3m) wykonane z PP 
i) szafka boczna na osprzęt wykonana ze stali nierdzewnej mazerowana zamykana  roletami, 
j) stelaŜe na węŜe po obu stronach zbiornika, 
k) dodatkowa skrzynka narzędziowa. 
l) powłoka lakiernicza wewnątrz zbiornika - podkład epoksydowy o grubości powłoki min 300µm; na zewnątrz - 

podkład epoksydowy min 100µm warstwa poliuretanowa min 60µm, 
m) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku 
n) stelaŜe na węŜe ssące po obu stronach zbiornika, 
o) wąŜ do napełniania zbiornika czystą wodą – 10m, 
p) lampa ostrzegawcza z kloszem koloru pomarańczowego z tyłu zabudowy, 
q) oświetlenie miejsca pracy – zamontowana lampa z tyłu zabudowy, 
r) zabudowa wyposaŜona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometr, licznik czasu pracy pomp. 
s) kolor zbiornika – do uzgodnienia z Zamawiającym, po przedłoŜeniu przez Wykonawcę próbnika kolorów. 
t) gwarancja min 24 miesiące  

 
Pług odśnieŜny z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umoŜliwiającą montaŜ do wszystkich 
typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060 

- odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego /trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz 
odpornego na uderzenia/ w kolorze pomarańczowym. Wytrzymałość i elastyczność materiału /tworzywa 
sztucznego/ zachowana w temperaturze do – 40oC, 

- lemiesz zgarniający gumowy tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg, 
- cięŜar kompletnego pługa max 600 kg – łatwy w montaŜu przez jednego pracownika,  
- system uchylny lemiesza - lemiesz mocowany przy pomocy śrub i spręŜyn działających na ściskanie, 

które zabezpieczają go przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę, 
- oscylacja poprzeczna pługa min. +/- 100 umoŜliwiająca dopasowanie odkładnicy do pochylenia jezdni, 
- mechaniczny system powodujący odchylenie odkładnicy w przypadku najechania na przeszkodę 

/odkładnica odchyla się na sworzniach i powraca do swojego połoŜenia po minięciu przeszkody/, 
- skręcanie pługa za pomocą jednego siłownika, 
- realizacja funkcji pracy z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterowniczego. Funkcja pracy pługa: 

podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo/prawo, pływanie, docisk, 
- układ sterowania funkcjami pługa elektrohydrauliczny zamontowany na pługu, 
- wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- elementy /śruby, nakrętki, sworznie itp./ ocynkowane, 
- tłoczyska siłowników: wykonane ze stali szlachetnej, 
- kółka podporowe prowadzące wykonane z pełnej gumy z moŜliwością regulacji wysokości mocowania,  



- oświetlenie robocze – dwie lampy mocowane do konstrukcji pługa, zasilane prądem stałym o napięciu 
znamionowym 24V, 

- czerwono – białe oświetlenie konturowe, 
- części odkładnicy wystające poza obrys pojazdu oznakowane pasami barwy na przemian białej i 

czerwonej, 
- parametry pługa: szerokość odkładnicy 3200mm, wysokość /H/ min 1140mm, wysokość H1 min 200mm, 

promień odkładnicy min 350 mm, 
 
 

 
- szerokość odśnieŜania przy skręcie pługa pod kątem 300  2700mm, 
- moŜliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania  

i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji, 
 

2) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć: 
a. deklaracja zgodności WE  
b. wypis ze Świadectwa Homologacji Typu na pojazd kompletny lub Decyzji Zwalniającej z obowiązku 

uzyskania Świadectwa Homologacji Typu - do rejestracji pojazdu, kopia załączona do oferty lub inne 
prawnie dopuszczone dokumenty do rejestracji pojazdu tj. Świadectwo homologacji podwozia, ocena z 
badań w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, opinia Rzeczoznawcy PZM, oświadczenie producenta, 

c. karta pojazdu, 
d. ksiąŜka gwarancyjna na podwozie i nadbudowę, 
e. dokumentacja techniczno-ruchowa, 
f. instrukcje eksploatacji, 
g. instrukcje BHP, 
h. katalog części zamiennych (podwozie, nadbudowa) 
i. dokumenty do rejestracji pojazdu 

3)  Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy 
- Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do 

poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.).  

- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz 
spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w 
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 oraz posiadać znaki 
CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Świadectwo homologacji lub inny 
dokument dopuszczający do ruchu oraz deklaracje zgodności Wykonawca będzie zobowiązany 
dostarczyć wraz z pojazdem. 

- Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym 48 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii. 

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia zlokalizowany w odległości do 100 km od siedziby 
Zamawiającego.  

- Wykonawca zapewnia przeszkolenie pracowników zamawiającego  w obsłudze i konserwacji sprzętu. 
- przed ostatecznym odbiorem pojazdu przez Zamawiającego, Oferent będzie wymagał  testu 

sprawdzającego. Test będzie polegał na wykonaniu dostarczonym przez Zamawiającego samochodem,  
prac polegających na czyszczeniu w miejscowości Cegłów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. 
200mm na ulicy Widok, kanalizacji deszczowej śr. 250mm na ul. Kolejowej, oraz całkowitemu 
opróŜnieniu przepompowni ścieków o głębokości 6,0m. UWAGA: W PRZYPADKU NIE WYKONANIA 
w/w PRAC ZAMAWIAJĄCY UZNA, śE SAMOCHÓD NIE SPEŁNIA WARUNKÓW PRZETAGRU W 
ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIE MÓGŁ BYĆ ODEBRANY. 



5. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia  nie później niŜ 30 września 2013r. 

6. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00zł (piętnaście 
tysięcy) 

7. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków: 

8.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, Ŝe wykonał w 
okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzonej 
działalności jest  krótszy – w tym okresie, co najmniej dostawę dwóch samochodów asenizacyjnych o 
parametrach co najmniej równych przedmiotowi przetargu. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ  500 000, 00 zł; 

5) Potwierdzenie, Ŝe oferowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ: 
W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada szczegółowy opis oferowanego pojazdu wraz z 
dodatkowym wyposaŜeniem, wraz ze zdjęciami poglądowym pojazdu. 

1. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu  nastąpi na 
podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i 
oświadczeń musi wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w 
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

2. JeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na 
zasobach innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie 
udowodni, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawarta w art. 24 ust. 2 
pkt. 4 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany będzie wykazać w jakim charakterze 
podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia. 

3. udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaŜe, Ŝe brak jest podstaw do jego 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. Ocena spełnienia 
tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, 
wymienionych w SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia 
warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 
ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy. 
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złoŜą pełnomocnictw, albo którzy 
złoŜą dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym 
terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert i muszą być złoŜone w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
 



9. Informacja o oświadczeniach lub innych dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp   

 
9.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy 
przedłoŜyć:  

9.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 4 do SIWZ.  

9.1.2. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania - Wzór wykazu  Załącznik nr 5 do SIWZ 

9.1.3. dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie i zgodnie z oczekiwaniami 
zamawiających,  

9.1.4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, 

9.1.5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia.   

 
9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 

przedłoŜyć:  
9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy 

P.z.p. – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  
9.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

9.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

9.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 
9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

9.3.1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający odpowiednio, Ŝe  
A) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

9.3.2. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.1 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 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. 

9.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 



Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

 
9.4. Inne dokumenty: 

9.4.1. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., 
Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w 
formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich 
przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia niezbędne do wykonania przedmiotowego 
zamówienia. 

9.4.2. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
P.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłoŜenia informacji, o której mowa w p.pkt. 8.1.7. 

9.4.3. Szczegółowy opis oferowanego pojazdu wraz z dodatkowym wyposaŜeniem, wraz ze zdjęciami 
poglądowymi pojazdu.   

 
10. Zamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u 

których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
 
11. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie 
       Kryterium oceny ofert – najniŜsza cena 
 
12. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty naleŜy składać do dnia  12 kwietnia 2013r. do godziny 1000 w Urzędzie Gminy  05-319 Cegłów, ul. 
Kościuszki 4, w pok. nr. 1 

 
13. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

Oferty zostaną otwarte w dniu  12 kwietnia 2013r. do godziny 1030 w Urzędzie Gminy  05-319 Cegłów, ul. 
Kościuszki 4, w sali konferencyjnej. 

 
14. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

15. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
16. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielania zamówienia uzupełniającego.    
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
18. Zamawiający  nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach 

19.1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 
VAT), 

19.2. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 
� wydłuŜenie terminu zakończenia realizacji umowy  na skutek działań osób trzecich uniemoŜliwiających 

realizację zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
� skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.   

20. Zamawiający informuję, Ŝe zadanie współfinansowanie jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej 

21. Zamawiający nie przewiduje uniewaŜnienia postępowania o udzielenie  zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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.         

22. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Nr.  124480-2013, dnia 28.03.2013r.   
 
 
              
                                                                 ................................................ 
                                ( podpis zamawiającego) 


