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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Nr sprawy 21/SK/TT/2011 

I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu cięŜarowego skrzyniowego o ładowności do  
       3,5 tony. 
 
OPIS TECHNICZNY. 
 
I.  Silnik – zespół napędowy 
� Rodzaj: diesla turbodoładowany, TDI   Coommon Rail    
� Pojemność silnika minimum1960cm3   –  max  2500  cm3   
� Moc silnika minimalna  75kW –  max  120kW. 
� Spalanie w cyklu mieszanym nie więcej niŜ : 8,5 l/100km  
� Emisja  spalin  zgodna z   Euro- 5  

   
 II. Zabudowa skrzyni ładunkowej   
� Konstrukcja skrzyni ładunkowej ocynkowana i minimum dwukrotnie  malowana.   
� Szerokość zewnętrzna  zabudowy – 2100mm. 
� Burty boczne i tylna otwierane od góry.  
� Skrzynia  ładunkowa  burty aluminiowe, wysokość burt min  400mm . 
� Podłoga skrzyni ładunkowej bez nadkoli wierzchnich.   
� Podłoga  blacha  stalowa  gładka , malowana. 
� Długość skrzyni ładunkowej minimum  2600 mm .    
� Wywrotka trój stronna. 
� Uchwyty do mocowania ładunku w podłodze  minimum 3szt na stronie .   
� Na tylnej burcie stopień wejściowy.    
� Koło zapasowe pełnowymiarowe z  koszem. 
� Minimalna ładowność  850 kg.     
� Błotniki z tworzywa + fartuchy przeciwbłotne. 
� Tłoczysko  wywrotu  hydrauliczne.   
� W kabinie układ sterujący pracą wywrotu.   
� Przednia ściana do wysokości kabiny z  siatki stalowej lub równowaŜne.   
� Swiatła obrysowe.   

     
III. Nadwozie/Podwozie   
� Fabrycznie nowy rok produkcji 2011.  
� Podwozie skrzyniowe z podwójną kabiną długi rozstaw   osi   
� Światła   do  jazdy dziennej , automatycznie zapalane po przełączeniu stacyjki.   
� Wspomagany układ kierowniczy.   
� Koła  minimum  16  cali.  
� Szyby  drzwi przednich  sterowane  elektrycznie. 
� Liczba  miejsc min  6.  
� Centralny  zamek sterowany  pilotem. 
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� Trzypunktowe  pasy bezpieczeństwa z przodu  z  regulacją  wysokości.  
� Pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu. 
� Regulowane zagłówki  przednie . 
� Regulowane  zagłówki  tylne. 
� System zapobiegania blokowania się kół przy  hamowania.            
� Elektroniczna blokada mechanizmu róŜnicowego jednego z kół  napędowych.                                                        
� Elektroniczny system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania silnikiem.   
� Elektroniczna blokada mechanizmu róŜnicowego. 
� Elektroniczny system stabilizacji toru  jazdy. 
� Powierzchnia  ładunkowa  min 4,8 m2       
� Szyby boczne w drugim  rzędzie  opuszczane  lub przesuwne.                              
� Drzwi tylne boczne prawe dopuszcza się przesuwne.  
� Drzwi tylne  boczne  lewe dopuszcza się przesuwane .    
� Hamulce tarczowe przednie wentylowane  tył dopuszcza się bębnowy.  
� Wszystkie szyby termoizolacyjne, tylna ogrzewana.  
� Klimatyzacja z półautomatyczną regulacją . 
� Instalacja radiowa i radio z głośnikami. 
� Lusterka  zewnętrzne na duŜym pałąku. 
� Tylna kanapa  min-3-osobowa. 
� Imobilizer.  
� .Podwójna  kanapa  obok  kierowcy. 
� Kolor i rodzaj lakieru  do uzgodnienia z zamawiającym. 
� MontaŜ urządzenia do zestawu głośnomówiącego – urządzenie dostarczy zamawiający 
� Fotel kierowcy, z regulacją wysokości. 
� Masa  własna max 2250 kg .    
� Dopuszczalna  masa całkowita  max   3490 kg .         
� Zakres  prac w temperaturach  od -35ºC do + 45ºC. 
� D.M.C. ciągniętej przyczepy z hamulcami min 2000kg.        
� D.M.C. ciągniętej przyczepy bez hamulca  do 750 kg .     
� Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach.        
� Dostawca dostarczy na własny koszt   przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego tj.  

Bełchatów  ul  Świętej   Faustyny  Kowalskiej 9 o wskazaniu  licznika nie większym  niŜ  200 
km  przebiegu. 

� MontaŜ urządzenia G.P.S. logistyka  pod  nadzorem serwisu-  urządzenie dostarczy    
          zamawiający.      
� MontaŜ lampy błyskowej – urządzenie dostarczy zamawiający.   
� Gwarancja minimum 24 miesięcy na cały pojazd   
� Samochód winien spełnić warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone  

wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem umoŜliwiające   
zgodne z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na terenie Polski. 

� W miarę moŜliwości wykonawca przedstawi zamawiającemu ofertę wykupienia    
pakietu ubezpieczeń AC, OC, NNW  na okres jednego roku oraz załączy ogólne warunki  
ubezpieczenia.  Wykupienie  ww.  nie obliguje Zamawiającego do wykupienia    
zaoferowanego ubezpieczenia. 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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5.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
  
  Termin  dostawy: do 31 sierpnia 2011 r. 
 
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,  
       FINANSOWYM I TECHNICZNYM: 
 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli  
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i   doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem     
      technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych  
w § 10 Regulaminu. 

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania             
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 
b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić                        

na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się                 

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.    

6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy                        
i złoŜonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia –    

        nie spełnia. 
 
7. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
     warunków udziału w postępowaniu: 
 
7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  
7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik 

nr 2 do SIWZ złoŜone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

7.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
7.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia   
       do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem 
       terminu składania ofert - złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność    

przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 
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7.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  
        oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
        potwierdzających odpowiednio, Ŝe  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
       składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane  
       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
       w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące  
       przed upływem terminu do składania ofert. 
7.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument  
        ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
       albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 
 
7.7 Opis techniczny i inne dokumenty ( np. certyfikaty) potwierdzające spełnianie przez  zaoferowane  
       produkty wymagań Zamawiającego. 
 
7.8. JeŜeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, kaŜdy z podmiotów zobowiązany jest 

załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 7.4. i 7.5. 
 
Wszystkie dokumenty winny złoŜone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     
z  oryginałem”. 
 
IV. PROCEDURA: 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  „WOD.- KAN.” Sp. z o.o.                       
w Bełchatowie.  

 
2. Kryteria oceny ofert : 

• Cena – 100%. 
 
V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 

 
1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.wodkan-belchatow.pl. 
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 
( Kancelaria Zamawiającego). 

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 18.05.2011 r. 
godz. 09.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego). 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 18.05.2011 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, p. 104. 
5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 

Zatwierdził: 
Prezes Zarządu – Dyrektora Naczelny 

mgr inŜ. Sylwester Melon 
 
 
Bełchatów dn. 06.05.2011 r.    
 
 

 


