
Prudnik: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji 
Numer ogłoszenia: 186358 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 
  

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy 
Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, fax 
077 4363617. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikprudnik.opalnet.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego ze 100% udziałem 
gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu 
specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa samochodu przeznaczonego do czyszczenia kanałów o średnicach 
od 50 do 800 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością 
jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-
tłoczącego oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, 
wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, 
itp. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadbudowy - 2008. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

 
  



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data 
zakończenia: 06.01.2009. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

 
  

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału: 1) Posiadają 
doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, wyrażające się tym, że zrealizowali co najmniej 3 dostawy 
odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z 
wykonawców musi wykazać że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunek 
posiadania wymaganego doświadczenia muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy 
(wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane). II. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na 
formularzu nr 2 będącym załącznikiem do SIWZ, 2. Oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu nr 3 stanowiącym 
załącznik do siwz. 3. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 4. 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 ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 5. wykaz zrealizowanych dostaw w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich 



wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że dostawy te zostały zrealizowany należycie (Formularz nr 4 ). 6. 
Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: - Podmioty 
zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - 
wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1,3,4 powinny być złożone 
przez każdy podmiot. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawcy tacy zamiast dokumentów 
określonych w punktach 3, 4 niniejszego rozdziału składają dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: a) że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. b) nie zalegają oni z uiszczaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że uzyskali przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument nie może 
być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) 
nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może 
być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) 
Jeśli w kraju pochodzenia osoby, lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 
zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

 
  

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zwikprudnik.opalnet.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., ul. Poniatowskiego 
7. 



Pobierz Specycikację istotnych warunków zamówienia: 
SIWZ.pdf 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o 
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 27.08.2008 godzina 14:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa 
Spółka Gminy Prudnik z o.o., ul. Poniatowskiego 7, 48-200 Prudnik, sekretariat. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia winien posiadać aktualne świadectwo 
homologacji na pojazd kompletny, wydane przez ministra właściwego do spraw transportu 
lub decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydaną przez 
ministra właściwego do spraw transportu. Do oferty należy dołączyć kserokopię świadectwa 
homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 


