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Postępowanie prowadzone będzie zgodnie 
 z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu 
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/10 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają 
przepisy w/w Regulaminu.. 
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (zwanym dalej kodeksem 
cywilnym), jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej. 
 
 

1.      Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy: 
ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec  
tel. (032) 212 42 14, fax (032) 448 80 90 
 

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego: 
e-mail: kontakt@pgksuszec.pl 
adres strony internetowej: www.pgksuszec.pl 

 

2.      Tryb i rodzaj  udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
Rodzaj zamówienia - dostawa. 
 

3.  Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa używanego pojazdu specjalnego – samochodu 
asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Suszcu”  
3.1.1. Opis parametrów, które musi spełnić używane podwozie samochodowe, aby mogło 
być bazą do wykonania fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjnej: 
1) Rok produkcji samochodu: samochód nie starszy niż 2008 r. 
2) Samochód powinien być wyposażony w kabinę typ. dziennego przedłużaną. 
3) Kabina samochodu powinna być wyposażona min. dwa miejsca ( kierowca i pomocnik ). 
4) Samochód powinien być wyposażony w fabryczny komputer pokładowy. 
5) Samochód powinien być wyposażony w lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie. 
6) Samochód powinien być wyposażony tempomat. 
7) Samochód powinien być wyposażony w klimatyzację automatyczną lub manualną. 
8) Samochód powinien być wyposażony za układ zabezpieczający przed kradzieżą : immobiliser. 
9) Przebieg samochodu nie może być większy niż 750.000 km.  
10) Samochód powinien być wyposażony w dwie osie. Dopuszczamy napęd na wszystkie osie. 
11) W przypadku napędu na jedną oś, samochód powinien być wyposażony w blokadę tylnego mostu 

napędowego. 
12) Samochód powinien być wyposażony w pneumatyczne poduszki zawieszenia tylnej osi. 
13) Zużycie opon nie może być większe niż: 

a) przednia oś: głębokość bieżnika nie mniejsza niż min. 11 mm 
b) tylna oś: głębokość bieżnika nie mniejsza niż min. 11 mm 



14) Samochód powinien być wyposażony w zaczep tylny i instalacje elektryczną umożliwiającą 
podłączenie i holowanie przyczepy. 

15) Samochód powinien mieć dopuszczalną masę nie mniejszą niż 18 000 kg.  
16) Silnik samochodu powinien spełniać minimalnie normę emisji spalin EURO 5. 
17) Silnik samochodu powinien dysponować minimalnie mocą 360 KM. 
18) Silnik samochodu powinien być wyposażony w płomieniowe urządzenie rozruchowe. 
19) Samochód powinien być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wraz  

z intarderm. 
20) Samochód powinien być wyposażony w przystawkę mocy przystosowaną do pracy ciągłej. 
21) Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w/w parametrów technicznych oraz 

rzeczywistego stanu technicznego podwozia przed terminem podpisania umowy.  
W przypadku nie spełnienia wszystkich opisanych wymogów technicznych Przedsiębiorstwo 
odstąpi od podpisania umowy.   

 
3.1.2. Opis parametrów, które musi spełnić używane podwozie przyczepy, aby mogło być 

bazą do wykonania fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjnej: 
 

1) Rok produkcji przyczepy: przyczepa nie starszy niż 2010 r. 
2) Przyczepa powinna być wyposażona w podwozie typ. tandem. 
3) Przyczepa powinna być wyposażona w zaczep górny. 
4) Ucho dyszla powinno mieć średnicę Ø 50 mm. 
5) Przyczepa powinna mieć ładowność nie mniejszą niż DMC 18 000 kg. 
6) Zużycie opon nie może być większe niż 20 %.  
7) Przyczepa powinna być wyposażona w hamulce pneumatyczne. 
8) Przyczepa powinna być wyposażona w oświetlenie zgodne z przepisami drogowymi. 
9) Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w/w parametrów technicznych  

oraz rzeczywistego stanu technicznego przyczepy przed terminem podpisania umowy.  
W przypadku nie spełnienia wszystkich opisanych wymogów technicznych Przedsiębiorstwo 
odstąpi od podpisania umowy.   
 

3.1.3. Opis techniczny fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjne zabudowanej na podwoziu 
samochodowym. 
 

1) Rok produkcji zabudowy 2018 r. 
2) Parametry techniczne zbiornika: 

a) objętość zbiornika powinna być nie mniejsza niż 10.000 litrów, 
b) zbiornik wraz z dennicami powinien być wykonany z blachy o grubości min. 6 mm, 
c) zbiornik wraz z dennicami i zewnętrznymi pierścieniami wzmacniającym powinien  

być wykonany z stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję gat. S355, 
d) zbiornik powinien być wyposażony w min. dwa falochrony wewnętrzne, 
e) zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej która, będzie 

mocowana do ramy podwozia samochodu, 
f) zbiornik powinien być wyposażony w dwa rurowe wskaźniki napełnienia zbiornika 

wykonane z poliwęglanu, zabudowane z dwóch stron zbiornika, 



g) wskaźniki powinny być chronione na całej swojej długości osłonami z stali kwasoodpornej  
i wyposażone w zawory umożliwiające czyszczenie bez potrzeby demontażu, 

h) dennica tylna zbiornika powinna być wyposażona w układ hydraulicznego podnoszenia  
i zamykania, 

i) dennica tylna powinna być otwierana w górę zbiornika, 
j) dennica tylna powinna być wyposażona w rygle sterowane hydraulicznie, 
k) na dennicy powinny być zabudowane haki umożliwiające położenie węży ssawnych oraz 

osłona zabezpieczająca powłokę lakierniczą dennicy przed uszkodzeniem podczas wkładania 
węży ssących, 

l) w tylnej części zbiornika nad zaczepem powinna być zabudowana rynna wykona  
z stali kwasoodpornej,  

m) zbiornik powinien być wyposażony krócieć ssąco- spustowy zabudowany z lewej strony 
dennicy wraz z rurą o kształcie litery S umieszczoną wewnątrz zbiornika skierowany  
ku górze do ¾ wysokości, 

n) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 100 sterowany ręcznie  
i skierowany w  lewą stronę, zakończony złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką 
transportową, 

o) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego, 

p) zbiornik powinien być wyposażony w krócieć ssąco- spustowy zabudowany  
w najniższym punkcie dennicy tylnej,  

q) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 150 sterowany ręcznie, zakończony 
złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką transportową, 

r) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego. 

3) Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i ramy pomocniczej: 
a) zbiornik powinien być lakierowany na kolor niebieski RAL 5002, 
b) rama pomocnicza w kolorze szarym RAL 7026, 
c) przed wykonaniem powłok lakierniczych wszystkie powierzchnie malowane muszą zostać 

wypiaskowane lub śrutowane, 
d) wszystkie powierzchnie lakierowane powinny być zabezpieczone powłoką podkładową, 
e) ubytki w powierzchni blach zbiornika powstałe podczas procesu spawania należy uzupełnić 

wypełniaczami silikonowymi, 
f) grubość powłoki zewnętrznej wraz z podkładem nie mniej 150µmm, 
g) powłoka wewnętrzna zbiornika powinna być lakierowana farbą EPITAN  

70 o grubości nie mniejszej niż 150 µmm. 
4) Zabudowa powinna być wyposażona w pompę rotacyjną łopatkową: 

a) pompa powinna być chłodzona cieczą, wyposażona w chłodnicę, wentylator i zbiornik 
wyrównawczy, 

b) pompa powinna być wyposażona w układ automatycznego smarowania, 
c) pompa powinna być wyposażona w zbiornik oleju o pojemności pozwalającej na min. 25h 

okres pracy pompy bez uzupełniania,  
d) pompa powinna być wyposażona w czujnik lub czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem, 

które wyłączą napęd pompy, 



e) pompa powinna być wyposażona w filtr powietrza wykonany z stali kwasoodpornej, wkład 
filtra powinien być wielokrotnego użytku, 

f) pompa powinna być wyposażona w układ stabilizujący wytwarzane przez pompę 
podciśnienie na poziome 100 mbar,  

g) pompa powinna być wyposażona w otwór kontrolny umożliwiający sprawdzenie  zużycia 
łopatek wirnika pompy bez rozbierania,  

h) pompa powinna mieć wydajność ssania przy pracy ciągłej nie mniejszą niż 1300 m3/h. 
5) Napęd pompy rotacyjnej łopatkowej: 

a) napęd pompy rotacyjnej łopatkowej powinien obywać się z przystawki obioru mocy 
przystosowanej do pracy ciągłej, 

b) przystawka mocy powinna napędzać pompę hydrauliczną, 
c) silnik hydrauliczny powinien być zbudowany na wale pompy rotacyjnej łopatkowej, 
d) układ hydrauliczny powinien być wyposażony w wskaźnik ilości oleju w zbiorniku, 

manometr wskazujący ciśnienie układu i termometr wskazujący temperaturę oleju 
hydraulicznego, 

e) układ powinien być przystosowany do pracy ciągłej w zakresie tem. od -200 C  
do +400 C, wyposażony w chłodnicę oleju, 

f) wszystkie poszczególne moduły układu hydraulicznego powinny być połączone  
za pomocą przewodów hydraulicznych zabezpieczonych za pomocą osłon z tworzywa przed 
przetarciem, 

g) wszystkie rury zastosowane w układzie hydraulicznym powinny być ocynkowane, 
h) zbiornik oleju hydraulicznego powinien zamontowany być do ramy pojazdu, 
i) olej hydrauliczny zastosowany w układzie powinien być biodegradowalny, 
j) układ hydrauliczny podnoszenia dennicy powinien być wyposażony w zabezpieczenia 

uniemożliwiające samoczynne zamknięci dennicy w przypadku uszkodzenia przewodu 
hydraulicznego podczas otwierania. 

6) Zabezpieczenie pompy rotacyjnej przed zalaniem ściekami: 
a) zbiornik powinien być wyposażony w zawór  zabezpieczający z układem zaworów kulowych 

pływających, 
b) separator ( filtr powietrza ) powinien mieć objętość nie mniejszą niż 100l, 
c) separator powinien być wykonany z stali kwasoodpornej, 
d) separator powinien być wyposażony w obrotową pokrywę umożliwiającą wyjęcie wkładu 

filtruj ącego bez potrzeby demontażu orurowania,  
e) separator powinien być wyposażony w system tłumiący pianę, 
f) separator powinien być wyposażony w zawór pływakowy odcinający w przypadku zalania 
ściekami, 

g) układ ssący powinien być wyposażony w zawór zwrotny i min. jeden atestowany zawór 
bezpieczeństwa ustawiony na 0,5 bar, 

h) układ ssący powinien być wyposażony w czterodrogowy zawór regulacji przebiegu powietrza 
zasysanego, 

i) zawór czterodrogowy powinien być sterowany siłownikiem pneumatycznym  
z możliwością ustawienia zaworu w 3 położeniach ( ssanie, wydmuch do atmosfery, tłoczenie 
), 

j) zawór powinien mieć możliwość sterowania ręcznego w przypadku uszkodzenia układu 
pneumatycznego lub elektrycznego.  



7) Zabudowa powinna być wyposażona w układ pneumatyczny. 
a) układ pneumatyczny sterujący pracą zaworu czterodrogowego powinien  

być wyposażony w zawór przeciążeniowy, siłownik sterujący, zawory sterujące, linie 
rozprowadzjące, odwaniacz powietrza i manometr wskazujący ciśnienie w układzie,  

b) układ pneumatyczny powinien być wyposażony w zawory umożliwiające odcięcie  
od układu pneumatycznego pojazdu, 

8) Zabudowa powinna być wyposażona w układ ciśnieniowy umożliwiający mycie terenu  
po miejscu pracy samochodu asenizacyjnego: 
a) układ ciśnieniowy powinien być wyposażony w bęben ciśnieniowy wyposażony  

w min. 20mb węża ciśnieniowego min. dn 10 mm, lance z dyszą rotacyjną, bęben powinien 
być wykonany z stali kwasoodpornej, 

b) układ powinien być wyposażony w pompę ciśnieniową o min. ciśnieniu roboczym 130 bar  
i wydatku wody min. 400 l/h , pompa powinna być zasilana  230V/1f/ 50 Hz  
z zewnętrznego źródła, mocy pompy nie mniejszej niż 2,0 kW, 

c) zasilanie w wodę pompy realizowane będzie z zewnętrznego źródła wody pod ciśnieniem  
3 bar,  

d) pompa powinna być zabudowana w osłonie zabezpieczające przed opadami 
atmosferycznymi.  

9) Zabudowa asenizacyjna powinna być wyposażona w węże ssawne i stelaże umożliwiające 
ułożenie węży: 
a) pojazd powinien być wyposażony wąż ssawny o długości 10 mb dn 110 mm, 
b) po lewej i prawej stronie pojazdu powinny być zabudowane stelaże wykonane z stali 

kwasoodpornej umożliwiające ułożenie węży wokół zbiornika, 
c) zabudowa powinna być wyposażona w min. dwie skrzynki na wyposażenie dodatkowe 

zamykane na klucz, umieszczone z prawej i lewej strony pojazdu, 
d) skrzynki powinny być wykonane z stali kwasoodpornej. 

10) Zabudowa asenizacyjna powinna być wyposażona w oświetlenie dodatkowe do pracy  
w porze nocnej: 
a) pojazd powinien być wyposażony w lampę LED  o światłości  min. 2000 lm zamontowaną  

z lewej strony zbiornika przy dennicy, lampa powinna oświetlać teren roboczy z tyłu pojazdu, 
b) pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy LED o światłości min. 1500 lm 

zamontowane na stałe po obu bokach zbiornika, 
c) pojazd powinien być wyposażony w przenośną lampę LED zasilaną za pomocą kabla  

o długości min. 15 mb z automatycznym zwijaczem lub lampę LED akumulatorową  
z ładowarką zabudowaną w kabinie kierowcy, 

d) pojazd powinien być wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze, z  tyłu pojazdu powinna być 
zabudowana lampa LED świecąca pulsującym światłem w kolorze pomarańczowym, 
natomiast z przodu na kabinie pojazdu powinna być zabudowana belka wyposażona w dwie 
lampy LED świecąca pulsującym światłem w kolorze pomarańczowym, 

11) Pojazd powinien być wyposażony w stanowisko obsługi zabudowane w kabinie pojazdu: 
a) wyłącznik główny zasilania układu sterowania, 
b) włącznik zasilania lamp oświetlenia ostrzegawczego, 
c) włącznik  zasilania lamp oświetlenia roboczego wokół pojazdu. 

12) Pojazd powinien być wyposażony w stanowisko obsługi znajdujące się z tyłu pojazdu  
po lewej stronie pojazdu: 



a) włącznik sterujące powinny być zabudowane w panelu odpornym na promieniowanie 
słoneczne i posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65, 

b) panel sterujący powinien być wyposażony w zegar czasu pracy pompy rotacyjnej łopatkowej, 
c) panel sterujący powinien być wyposażony w elektroniczny wskaźnik obrotów silnika 

pojazdu, 
d) panel sterujący powinien być wyposażony w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, 
k) panel sterujący powinien być wyposażony w przełącznik zmieniający tryby pracy: ssanie, 

wydmuch do atmosfery, tłoczenie , położenie włącznika w każdym tych trybów powinno być 
sygnalizowane za pomocą lamki sygnalizacyjnej, 

e) włączniki sterujące ryglowaniem i otwieraniem dennicy powinien być zabudowane  
w panelu przenośnym o długości kabla min. 7 mb odpornym na promieniowanie słoneczne i 
posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65, 

f) panel sterujący powinien być wyposażony w włączniki umożliwiające zamykanie, otwieranie 
i ryglowanie dennicy, 

g) panel sterujący powinien być wyposażony w włączniki umożliwiające podnoszenie  
i opuszczanie hydrauliczne dennicy, 

13) Oznakowanie pojazdu: 
a) pojazd powinien być oznaczony zgodnie z przepisami folią odblaskową wg normy DIN 

30710, 
b) w sposób czytelny i trwały powinny być opisane wszystkie zawory, 
c) w sposób czytelny i trwały powinny być opisane wszystkie przewody z zaznaczeniem 

kierunku przepływu. 
14) Wyposażenie dodatkowe pojazdu powinno obejmować: 

a) przykręcane  tablice reklamowe wykonane z blachy wykonanej z stali kwasoodpornej 
zabudowane z dwóch stron zbiornika, 

b) inżektor przystosowany do podłączenia do węży ssących dn 110 za pomocą złączek 
strażackich, 

c) przewód łączący podczas napełniania przyczepę asenizacyjną z samochodem szt.1, 
d) kliny pod koła szt.2, 
e) gaśnicę wraz z apteczką , 
f) trójkąt ostrzegawczy, 
g) lewarek hydrauliczny, 
h) klucz do złączek strażackich dn 110. 

 
3.1.4. Opis techniczny fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjnej zabudowanej na podwoziu 

przyczepy. 
 

1) Rok produkcji zabudowy 2018 r. 
2) Parametry techniczne zbiornika: 

a) objętość zbiornika powinna być nie mniejsza niż 13.000 litrów, 
b) zbiornik wraz z dennicami powinien być wykonany z blachy o grubości min. 6 mm, 
c) zbiornik warz z dennicami i zewnętrznymi pierścieniami wzmacniającym powinien być 

wykonany z stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję gat. S355, 
d) zbiornik powinien być wyposażony w min. dwa falochrony wewnętrzne, 



e) zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej która, będzie 
mocowana do ramy przyczepy,   

f) zbiornik powinien być wyposażony w jeden rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika 
wykonane z poliwęglanu, zabudowany z lewej strony zbiornika, 

g) wskaźnik powinien być chroniony na całej swojej długości osłonami z stali kwasoodpornej  
i wyposażony w  zawory umożliwiające czyszczenie bez potrzeby demontażu, 

h) dennica tylna zbiornika powinna być wyposażona w układ ręcznego otwierania  
i zamykania, 

i) dennica tylna powinna być otwierana w prawą lub lewą stronę, 
j) dennica tylna powinna być ryglowana ręcznie, 
k) w tylnej części zbiornika nad belką zderzaka powinna być zabudowana rynna wykona z stali 

kwasoodpornej,  
l) zbiornik powinien być wyposażony w krócieć ssąco- spustowy zabudowany z lewej strony 

dennicy wraz z rurą o kształcie litery S umieszczoną wewnątrz zbiornika skierowany ku 
górze do ¾ wysokości, 

m) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 100 sterowany ręcznie  
i skierowany w  lewą stronę, zakończony złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką 
transportową, 

n) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego, 

o) zbiornik powinien być wyposażony krócieć ssąco- spustowy zabudowany  
w najniższym punkcie dennicy tylnej, 

p) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 150 sterowany ręcznie, zakończony 
złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką transportową, 

q) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego. 

3) Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i ramy pomocniczej: 
a) zbiornik powinien być lakierowany na kolor niebieski RAL 5002, 
b) rama pomocnicza w kolorze szarym RAL 7026, 
c) przed wykonaniem powłok lakierniczych wszystkie powierzchnie malowane muszą zostać 

wypiaskowane lub śrutowane, 
d) wszystkie powierzchnie lakierowane powinny być zabezpieczone powłoką podkładową, 
e) ubytki w powierzchni blach zbiornika powstałe podczas procesu spawania należy uzupełnić 

wypełniaczami silikonowymi, 
f) grubość powłoki zewnętrznej wraz z podkładem nie mniej 150µmm, 
g) powłoka wewnętrzna zbiornika powinna być lakierowana farbą EPITAN 70  

o grubości nie mniejszej niż 150 µmm. 
4) Wyposażenie dodatkowe zbiornika : 

a) zbiornik powinien być wyposażony w zawór  zabezpieczający z układem zaworów 
kulowych pływających, 

b) zbiornik powinien być wyposażony w zawór przepustowy umożliwiający połączenie 
przyczepy asenizacyjnej z samochodem asenizacyjnym podczas napełniania, 

c) przyczepa powinna posiadać uchwyt do przewożenia węża służącego do połączenia  
z samochodem asenizacyjnym. 



5) Przyczepa asenizacyjna powinna być wyposażona w oświetlenie dodatkowe do pracy  
w porze nocnej: 
a) przyczepa powinien być wyposażony w lampę LED  o światłości  min. 2000 lm 

zamontowana z lewej strony zbiornika przy dennicy, lampa powinna oświetlać teren roboczy 
z tyłu pojazdu, 

b) przyczepa powinien być wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze, z  tyłu pojazdu powinna 
być zabudowana lampa LED świecąca pulsującym światłem w kolorze pomarańczowym, 

c) przyczepa powinna być wyposażony w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa. 

 
Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji 24 miesięcy na zabudowę samochodu oraz przyczepy. 
2. Okres gwarancji 12 miesięcy na podwozie samochodu oraz przyczepy. 
3. Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądów gwarancyjnych w okresie poprzedzającym 

zakończenie okresu gwarancyjnego dla podwozia samochodu jak i przyczepy. 
4. W przypadku zaistnienia poważnej awarii sprzętu objętej w/w dostawę, która będzie wymagała 

naprawy w wyspecjalizowanym warsztacie dostawca zapewni na własny koszt transport sprzętu 
do tego warsztatu. 

 
Inne wymagania: 
-   przed zabudową podwozia wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowane podwozie w celu     
     weryfikacji warunków technicznych, zarówno w przypadku podwozia samochodu jak i przyczepy, 
- w dniu odbioru samochodu asenizacyjnego oraz przyczepy asenizacyjnej wykonawca przekaże: 

dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów 
serwisowych, rysunki złożeniowe ze specyfikacją części zamiennych, instrukcję obsługi pojazdu  
z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, kartę gwarancyjną,  

- wykonawca zobowiązany jest zarejestrować samochód, jako pojazd specjalny,  
- w dniu odbioru samochodu asenizacyjnego oraz przyczepy asenizacyjnej zostanie sporządzony 

protokół odbioru, 
- wykonawca dostarczy samochód asenizacyjny oraz przyczepę asenizacyjną do siedziby 

zamawiającego na własny koszt. 
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym  
i jakościowym i posiadać niezbędne homologacje. 

 
3.1.   Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Kod CPV Nazwa 

34144500-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków 

34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

 

4.      Termin wykonania zamówienia: 
 - dostawa samochodu asenizacyjnego do dnia: 15.03.2018 r. 
 - dostawa przyczepy asenizacyjnej do dnia 31.03.2018 r. 
 (jako dostawę zamawiający rozumie fizyczny odbiór samochodu asenizacyjnego, przyczepy  
  w siedzibie Zamawiającego), 

 
 
 



5.      Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych. 
 
6.      Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7.     Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia 

tych warunków. O świadczenia i dokumenty, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu oraz w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia. 

 

7.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 
7.2  Opis sposobu dokonywania oceny warunków, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ: 

a) w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 7.1 a) wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia oświadczenia z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych; 

b) w celu wykazania spełnienia warunku zawartego w pkt. 7.1 b) wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia oświadczenia z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych; 

c) w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 7.1 c) wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia oświadczenia z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych; 

d) w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 7.1 d) wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia oświadczenia z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych; 

 
7.3 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w §8 
Regulaminu, należy przedłożyć: 

a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie 
z §8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych) – zał. nr 4, 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć:  
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
- do wypisu z rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, 

określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.9 i 13 lit. b niniejszej SIWZ, 
 

7.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.2 ppkt b, składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),  



7.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.4, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym 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, 
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7.7 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

a) złożenie wypełnionego i podpisanego druku oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ,  

b) złożenie informacji o podwykonawcach, na lub zgodnie z zał. nr 5. 

c) parafowane na dowód akceptacji istotne postanowienia umowy (zał. nr 2 do SIWZ). 

d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów 
dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status 
prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w 
pkt 7.9 i 12 b) SIWZ, 

7.8 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu  
o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia – nie 
spełnia. 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby  unieważnienie postępowania. 
Wykonawcy, którzy mimo wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, nie 
złożą ich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw będzie wynikało, że nie spełniają wymaganych 
warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone. 

7.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii 
poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 7.10 SIWZ. 
Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu 
poprzedzonego dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  

Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby 
wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: 
a) w prowadzonych przez sądy rejestrach,  
b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej,  
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: 
d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. 

7.10 Wypełnione załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5,  do SIWZ należy złożyć w oryginale. 
 

 

 

 
 

 



8.      Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami  
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów:  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 
polskim. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane za pomocą 
telefaksu oraz drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  
Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 
Adres zamawiającego został podany w punkcie nr 1 niniejszej SIWZ. 

 

9. Osoby upowa żnione do porozumiewania si ę z wykonawcami: 
 

- mgr Magdalena Zech - Referent biurowy 
sprawy proceduralne; tel. (032) 212 42 14,  
wew. 12, siedziba zamawiającego,  

- inż. Tomasz Marcisz - Dyrektor Techniczny 
sprawy techniczne; tel. (032) 212 42 14, 
wew. 15, siedziba zamawiającego,  

 
 
 

10. Wymagania dotycz ące wadium: 
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 14.400,00- zł. 
Wadium może być wnoszone tylko w formie pieniężnej zgodnie z  § 22 ust. 5 regulaminu. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, 
tj.: Bank Spółdzielczy Żory o/Suszec nr 84 8456 1019 2001 0003 7804 0001; treść przelewu winna 
zawierać: 
- imię i nazwisko/ nazwę firmy wykonawcy, 
- adres wykonawcy 
- kwotę wpłaty  
- przedmiot wpłaty  
UWAGA: WADIUM musi być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej do dnia 
16.01.2018 r. godz. 1400.  
Za datę wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego 
 

11. Termin zwi ązania ofert ą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
12. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, 
b) w przypadku, gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
     składając jedną ofertę, to taka oferta musi spełniać następujące warunki: 

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie, 



- przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia 
pełnomocnictwa (w oryginale) lub wypisu z umowy spółki cywilnej (w oryginale lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu 
reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, 

- wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum firm), zobowiązani są do załączenia w 
oryginale pełnomocnictwa, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego, 

- treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 
- pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców, w tym przez 
upełnomocnionego wykonawcę – pełnomocnika, 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika wykonawców, 

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego w pkt 7.2. a) , b) i c) każdy 
z wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnianie warunków, pozostałe 
dokumenty wymienione w pkt 7, będą traktowane jako wspólne; 

c) oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
d) treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ, 
e) pożądane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, 
f) wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę(y) 

upoważnione do podpisywania oferty, 
g) wykonawca składając ofertę ma prawo zastrzec, które informacje w niej  zawarte  stanowią  

tajemnicę przedsiębiorstwa   w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji. 
Wykonawca nie może zastrzec  informacji, o których  mowa   w  § 3 ust. 3 Regulaminu. 

Dokumenty  zastrzeżone  wykonawca  winien ponumerowane i zszyte  złożyć w oddzielnej  
wewnętrznej  kopercie  z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie 
wykonawca winien złożyć  w formularzu  ofertowym w : ,,Uwagi  do  oferty: …” 
 

h) wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które: 
• będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia:  

 
„Dostawa używanego pojazdu specjalnego - samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą 

asenizacyjną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu” 
Nie otwierać przed 17.01.2018 r. godz. 1030. 

 
• poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 

wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie). 
 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku 
składania oferty za pośrednictwem publicznego  operatora  pocztowego lub pocztą kurierską a tym 
samym za  jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 



i) wykonawca może wprowadzić zmiany  lub  wycofać  złożoną  ofertę  pod warunkiem, że 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert określonym w pkt. 13a.  
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak 
składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych 
z dopiskiem „ZMIANA”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert 
wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych 
zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 
koperty wewnętrzne ofert nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

j)  zasady udostępniania protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego dalej 
protokołem) oraz załączników do protokołu: 
- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny  wniosek  

o udostępnienie protokołu lub/ i  załączników do protokołu np.  ofert, 
- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie  zastrzeżenia   o tajemnicy  

przedsiębiorstwa, zakres  informacji, które mogą  być Wykonawcy  udostępnione, 
- po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali  niezwłocznie  miejsce, termin  

i sposób udostępnienia wnioskowanych dokumentów, o czym  poinformuje zainteresowanego  
w pisemnym  zawiadomieniu, 

- załączniki do protokołu mogą być udostępniane po wyborze najkorzystniejszej oferty  
lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

 
 

13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
a)     Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta, 

Termin składania ofert upływa:17.01.2018 r. o godz. 1000, 
b)      Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, Sala posiedzeń, 

Termin otwarcia ofert: 17.01.2018 r. godz. 1030.  
 
14. Sposób obliczenia ceny oferty: 
14.1 Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za wykonanie zamówienia 

podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty, wypełnionym wg wzoru stanowiącego załącznik 
Nr.1 do SIWZ, 

14.2  Cena oferowana musi zawierać ostateczną, sumaryczna cenę obejmującą koszty dostawy do 
Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich opłat leasingowych (w tym opłaty wstępnej, 
manipulacyjnej, administracyjnej(jeżeli występuje) i wykupu) i podatków oraz ewentualnych 
upustów i rabatów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia cena wykazana w formularzu 
oferty stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ nie może ulec zmianie!!!  

14.3  Należy podać ceny zarówno bez naliczania podatku VAT, jak i ceny zawierające podatek VAT. 
Wszystkie wskaźniki cenowe muszą być podawane do dwóch miejsc po przecinku. 

14.4  Oceniane będą ceny brutto. 
14.5 Waluta ceny ofertowej: PLN, zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach 

obcych. 
 



15. Rozliczenia pomi ędzy zamawiaj ącym, a przyszłym wykonawc ą odbywa ć się będą  
w złotych polskich. 

 
 
16. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 
 

A...Cena................................... ...100..%     
  (nazwa kryterium)                              (waga) 

 

 

Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, zgodnie z poniższym 
wzorem. 

Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą sumę punktów w 
podanym kryterium. 
 
 
W przypadku kryterium A zamawiający dokona oceny zgodnie z formułą minimalizacji  tj.: 
 
 

                      Wmin 
  WP  =  ---------   x  MP  x  Waga 

                        Wbad             
 

 
gdzie: 
WP  - ilość punktów w kryterium dla oferty ocenianej 
Wmin  - najniższa oferowana wartość w ocenianych ofertach 
Wbad  -  wartość przedstawiona w ofercie ocenianej  
MP  - wskaźnik stały = 100 (maksymalna ilość punktów) 
WAGA - procentowe znaczenie kryterium ceny = 100 % 
 

 
17. Informacje o formalno ściach jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy. 
 

Zamawiający w informacji o wyniku postępowania, przesłanej do wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę, określi termin zawarcia umowy.   
Przed wskazanym terminem zawarcia umowy, wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją 
przedmiotu umowy tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej 
brutto.  
W/w ubezpieczenie winno obowiązywać co najmniej od dnia podpisania umowy na realizację 
przedmiotowego zamówienia, przez cały okres jego realizacji. Wykonawca będzie zobowiązany  



do okazania w każdym czasie dokumentu potwierdzającego zawarcie w/w umowy ubezpieczenia  
na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO.  
Ponadto, przed wyznaczonym terminem podpisania umowy, zamawiający może żądać złożenia 
umowy regulującej współpracę wykonawców, o których mowa  w pkt 12 lit. „b” SIWZ, w przypadku 
gdy w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców 
występujących wspólnie. 

 
18. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19. Zawarcie umowy. 
 
 19.1 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przedstawia zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający zawrze umowę  
z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed upływem terminu związania 
ofertą. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń 
oraz zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie. 
19.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej 
wymienionych przypadkach: 
19.2.1 ZMIANY OGÓLNE: 
 Możliwa jest: 

a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy 
c) zmian będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, 
d) zmiana podwykonawcy – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy 

podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego podwykonawcy, 
e) zmiana postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

f) zmiana przepisów o podatku od towarów i usług zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia 
brutto wykonawcy – kwota zostanie zmieniona zgodnie ze  zmianą stawki VAT. 
 

19.2.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY: 
A. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ze względu na: 

a) przedłużenie procedury przetargowej 
b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, strajki itp.), mające bezpośredni wpływ 

na terminowość realizacji zamówienia, 
c) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy po dacie odniesienia, 
d) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu §29 ust. 1 pkt 

5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/11 
Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 29.12.2011 r.), 
którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 19.2.1 lit. e). 
B. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



19.3 Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 
19.3.1 Sposób inicjowania zmian: 

a) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół 
konieczności itp.) 

b) w rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez 
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zał. nr 1 
      (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 

O F E R T A 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej sp. z o.o. 

                                                                     ul. Ogrodowa 2 
                                                                     43-267 SUSZEC 

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawa używanego pojazdu 
specjalnego - samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną dla Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu” 
opublikowanego w  siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz  na jego stronie 
internetowej  

 
1. Oferujemy wykonanie w/w  przedmiotu zamówienia za cenę: 

    - samochód asenizacyjny netto: ……………….., brutto: …………………… 

    - przyczepa asenizacyjna netto: ……………….., brutto: …………………… 

   Ogółem netto:  ..................................zł 

   Ogółem brutto:  ..................................zł 

    słownie:................................................................................................................................. 

    (w tym należny podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa), 

2.  Podane ceny w ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia cena wykazana w pkt. 1  niniejszego formularza oferty  
nie może ulec zmianie!!!  

 
3.  W/w zamówienie wykonamy w terminie: 
      - dostawa samochodu asenizacyjnego do dnia: 15.03.2018 r. 
      - dostawa przyczepy asenizacyjnej do dnia 31.03.2018 r. 

 (jako dostawę zamawiający rozumie fizyczny odbiór samochodu asenizacyjnego, przyczepy 
asenizacyjnej w siedzibie Zamawiającego), 
 

  
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 24 – miesięcznej gwarancji na zabudowę 

samochodu oraz przyczepy, 12 – miesięcznej gwarancji na podwozie samochodu oraz przyczepy. 
 

5. Warunki płatno ści – zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, stanowiącymi zał. nr 
2 do SIWZ. 

 



6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia.  

 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

8. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron 
postanowienia umowy (zał. nr 2) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na oznaczonych w niej warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

9. Oświadczamy, iż podwykonawcą: 
a) nie zamierzamy* powierzyć wykonania żadnych części zamówienia – zamówienie wykonamy 

sami, 
b) zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
 - wykonanie części zamówienia w zakresie: ……………………………… 
 - wykonanie części zamówienia w zakresie: ……………………………… 

 
10. Uwagi do oferty:………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są; 
(1)................................................................................. 
(2)................................................................................. 
(3)................................................................................. 
(4)................................................................................. 
(5)................................................................................. 
 

itp.              
 
                      

 
  
     PODPISANO 

 
….….......................................................................... 

                                                                        (upełnomocniony przedstawiciel) 
 

                    pieczątka firmowa                                       .................................................................................. 
                                                                                                                                        (nazwa firmy) 

 
REGON:…................................................................ 
 
 

       ................................................................................... 
                                                                                               (adres) 

                                                                                         
                     dnia............................................................................. 
. 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Zał. nr 2 

 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
 
Zawarta w dniu ................. r. w Suszcu pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 
43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2, NIP: …………………………, Regon: …………….., zarejestrowanym 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: …….………... 
reprezentowaną przez : …………………………………………...................................................... 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” , 
a ............................................................ z siedzibą w ........................................................................ 
przy ul ............................, zarejestrowanym w .................................................................................. 
NIP: ………………………………, 
reprezentowanym przez: 
1.      ............................................................. 
2.      ............................................................. 
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w dniu …… r.,  
w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień 
sektorowych zwanym dalej Regulaminem, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA 
przyjmuje  do wykonania zamówienie pn.: „Dostawa używanego pojazdu specjalnego -  
samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu” zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie  
i na warunkach określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót i niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
I. Opis parametrów, które musi spełnić używane podwozie samochodowe, aby mogło być bazą 

do wykonania fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjnej: 
1. Rok produkcji samochodu: samochód nie starszy niż 2008 r. 
2. Samochód powinien być wyposażony w kabinę typ. dziennego przedłużaną. 
3. Kabina samochodu powinna być wyposażona min. dwa miejsca ( kierowca i pomocnik ). 
4. Samochód powinien być wyposażony w fabryczny komputer pokładowy. 
5. Samochód powinien być wyposażony w lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie. 
6. Samochód powinien być wyposażony tempomat. 
7. Samochód powinien być wyposażony w klimatyzację automatyczną lub manualną. 



8. Samochód powinien być wyposażony za układ zabezpieczający przed kradzieżą: 
immobiliser. 

9. Przebieg samochodu nie może być większy niż 750.000 km.  
10. Samochód powinien być wyposażony w dwie osie. Dopuszczamy napęd na wszystkie osie. 
11. W przypadku napędu na jedną oś, samochód powinien być wyposażony w blokadę tylnego 

mostu napędowego. 
12. Samochód powinien być wyposażony w pneumatyczne poduszki zawieszenia tylnej osi. 
13. Zużycie opon nie może być większe niż: 
c) przednia oś: głębokość bieżnika nie mniejsza niż min. 11 mm 
d) tylna oś: głębokość bieżnika nie mniejsza niż min. 11 mm 
14. Samochód powinien być wyposażony w zaczep tylny i instalacje elektryczną umożliwiającą 

podłączenie i holowanie przyczepy. 
15. Samochód powinien mieć dopuszczalną masę nie mniejszą niż 18 000 kg.  
16. Silnik samochodu powinien spełniać minimalnie normę emisji spalin EURO 5. 
17. Silnik samochodu powinien dysponować minimalnie mocą 360 KM. 
18. Silnik samochodu powinien być wyposażony w płomieniowe urządzenie rozruchowe. 
19. Samochód powinien być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wraz  

z intarderm. 
20. Samochód powinien być wyposażony w przystawkę mocy przystosowaną do pracy ciągłej. 
21. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w/w parametrów technicznych oraz 

rzeczywistego stanu technicznego podwozia przed terminem podpisania umowy.  
W przypadku nie spełnienia wszystkich opisanych wymogów technicznych Przedsiębiorstwo 
odstąpi od podpisania umowy.   

II.  Opis parametrów, które musi spełnić używane podwozie przyczepy, aby mogło być bazą do 
wykonania fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjnej: 

1. Rok produkcji przyczepy: przyczepa nie starszy niż 2010 r. 
2. Przyczepa powinna być wyposażona w podwozie typ. tandem. 
3. Przyczepa powinna być wyposażona w zaczep górny. 
4. Ucho dyszla powinno mieć średnicę Ø 50 mm. 
5. Przyczepa powinna mieć ładowność nie mniejszą niż DMC 18 000 kg. 
6. Zużycie opon nie może być większe niż 20 %.  
7. Przyczepa powinna być wyposażona w hamulce pneumatyczne. 
8. Przyczepa powinna być wyposażona w oświetlenie zgodne z przepisami drogowymi. 
9. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w/w parametrów technicznych oraz 

rzeczywistego stanu technicznego przyczepy przed terminem podpisania umowy.                    
W przypadku nie spełnienia wszystkich opisanych wymogów technicznych Przedsiębiorstwo 
odstąpi od podpisania umowy.   

III.   Opis techniczny fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjne zabudowanej na podwoziu 
samochodowym. 
1. Rok produkcji zabudowy 2018 r. 
2. Parametry techniczne zbiornika: 

a) objętość zbiornika powinna być nie mniejsza niż 10.000 litrów, 
b) zbiornik wraz z dennicami powinien być wykonany z blachy o grubości min. 6 mm, 
c) zbiornik wraz z dennicami i zewnętrznymi pierścieniami wzmacniającym powinien być 

wykonany z stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję gat. S355, 



d) zbiornik powinien być wyposażony w min. dwa falochrony wewnętrzne, 
e) zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej która będzie 

mocowana do ramy podwozia samochodu, 
f) zbiornik powinien być wyposażony w dwa rurowe wskaźniki napełnienia zbiornika 

wykonane z poliwęglanu, zabudowane z dwóch stron zbiornika, 
g) wskaźniki powinny być chronione na całej swojej długości osłonami z stali 

kwasoodpornej i wyposażone w zawory umożliwiające czyszczenie bez potrzeby 
demontażu, 

h) dennica tylna zbiornika powinna być wyposażona w układ hydraulicznego podnoszenia  
i zamykania, 

i) dennica tylna powinna być otwierana w górę zbiornika, 
j) dennica tylna powinna być wyposażona w rygle sterowane hydraulicznie, 
k) na dennicy powinny być zabudowane haki umożliwiające położenie węży ssawnych oraz 

osłona zabezpieczająca powłokę lakierniczą dennicy przed uszkodzeniem podczas 
wkładania węży ssących, 

l) w tylnej części zbiornika nad zaczepem powinna być zabudowana rynna wykona z stali 
kwasoodpornej,  

m) zbiornik powinien być wyposażony krócieć ssąco- spustowy zabudowany z lewej strony 
dennicy wraz z rurą o kształcie litery S umieszczoną wewnątrz zbiornika skierowany  
ku górze do ¾ wysokości, 

n) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 100 sterowany ręcznie  
i skierowany w  lewą stronę, zakończony złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką 
transportową, 

o) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego, 

p) zbiornik powinien być wyposażony w krócieć ssąco- spustowy zabudowany  
w najniższym punkcie dennicy tylnej,  

q) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 150 sterowany ręcznie, 
zakończony złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką transportową, 

r) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego. 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i ramy pomocniczej: 
a)  zbiornik powinien być lakierowany na kolor niebieski RAL 5002, 
b)  rama pomocnicza w kolorze szarym RAL 7026, 
c)  przed wykonaniem powłok lakierniczych wszystkie powierzchnie malowane muszą 

zostać wypiaskowane lub śrutowane, 
d) wszystkie powierzchnie lakierowane powinny być zabezpieczone powłoką podkładową, 
e) ubytki w powierzchni blach zbiornika powstałe podczas procesu spawania należy 

uzupełnić wypełniaczami silikonowymi, 
f) grubość powłoki zewnętrznej wraz z podkładem nie mniej 150µmm, 
g) powłoka wewnętrzna zbiornika powinna być lakierowana farbą EPITAN 70 o grubości 

nie mniejszej niż 150 µmm. 
4. Zabudowa powinna być wyposażona w pompę rotacyjną łopatkową: 

a) pompa powinna być chłodzona cieczą, wyposażona w chłodnicę, wentylator i zbiornik 
wyrównawczy, 



b) pompa powinna być wyposażona w układ automatycznego smarowania, 
c) pompa powinna być wyposażona w zbiornik oleju o pojemności pozwalającej na min. 25h 

okres pracy pompy bez uzupełniania,  
d) pompa powinna być wyposażona w czujnik lub czujniki zabezpieczające przed 

przegrzaniem, które wyłączą napęd pompy, 
e) pompa powinna być wyposażona w filtr powietrza wykonany z stali kwasoodpornej, 

wkład filtra powinien być wielokrotnego użytku, 
f) pompa powinna być wyposażona w układ stabilizujący wytwarzane przez pompę 

podciśnienie na poziome 100 mbar,  
g) pompa powinna być wyposażona w otwór kontrolny umożliwiający sprawdzenie  zużycia 

łopatek wirnika pompy bez rozbierania,  
h) pompa powinna mieć wydajność ssania przy pracy ciągłej nie mniejszą niż 1300 m3/h. 

5. Napęd pompy rotacyjnej łopatkowej: 
a) napęd pompy rotacyjnej łopatkowej powinien obywać się z przystawki obioru mocy 

przystosowanej do pracy ciągłej, 
b) przystawka mocy powinna napędzać pompę hydrauliczną, 
c) silnik hydrauliczny powinien być zbudowany na wale pompy rotacyjnej łopatkowej, 
d) układ hydrauliczny powinien być wyposażony w wskaźnik ilości oleju w zbiorniku, 

manometr wskazujący ciśnienie układu i termometr wskazujący temperaturę oleju 
hydraulicznego, 

e) układ powinien być przystosowany do pracy ciągłej w zakresie tem. od -200 C do +400 C, 
wyposażony w chłodnicę oleju, 

f) wszystkie poszczególne moduły układu hydraulicznego powinny być połączone  
za pomocą przewodów hydraulicznych zabezpieczonych za pomocą osłon z tworzywa 
przed przetarciem, 

g) wszystkie rury zastosowane w układzie hydraulicznym powinny być ocynkowane, 
h) zbiornik oleju hydraulicznego powinien zamontowany być do ramy pojazdu, 
i) olej hydrauliczny zastosowany w układzie powinien być biodegradowalny, 
j) układ hydrauliczny podnoszenia dennicy powinien być wyposażony w zabezpieczenia 

uniemożliwiające samoczynne zamknięci dennicy w przypadku uszkodzenia przewodu 
hydraulicznego podczas otwierania. 

6. Zabezpieczenie pompy rotacyjnej przed zalaniem ściekami: 
a) zbiornik powinien być wyposażony w zawór  zabezpieczający z układem zaworów 

kulowych pływających, 
b) separator ( filtr powietrza ) powinien mieć objętość nie mniejszą niż 100l, 
c) separator powinien być wykonany z stali kwasoodpornej, 
d) separator powinien być wyposażony w obrotową pokrywę umożliwiającą wyjęcie wkładu 

filtruj ącego bez potrzeby demontażu orurowania,  
e) separator powinien być wyposażony w system tłumiący pianę, 
f) separator powinien być wyposażony w zawór pływakowy odcinający w przypadku 

zalania ściekami, 
g) układ ssący powinien być wyposażony w zawór zwrotny i min. jeden atestowany zawór 

bezpieczeństwa ustawiony na 0,5 bar, 
h) układ ssący powinien być wyposażony w czterodrogowy zawór regulacji przebiegu 

powietrza zasysanego, 



i) zawór czterodrogowy powinien być sterowany siłownikiem pneumatycznym  
z możliwością ustawienia zaworu w 3 położeniach ( ssanie, wydmuch do atmosfery, 
tłoczenie ), 

j) zawór powinien mieć możliwość sterowania ręcznego w przypadku uszkodzenia układu 
pneumatycznego lub elektrycznego.  

7. Zabudowa powinna być wyposażona w układ pneumatyczny. 
a) układ pneumatyczny sterujący pracą zaworu czterodrogowego powinien być wyposażony 

w zawór przeciążeniowy, siłownik sterujący, zawory sterujące, linie rozprowadzjące, 
odwaniacz powietrza i manometr wskazujący ciśnienie w układzie,  

b) układ pneumatyczny powinien być wyposażony w zawory umożliwiające odcięcie  
od układu pneumatycznego pojazdu, 

8. Zabudowa powinna być wyposażona w układ ciśnieniowy umożliwiający mycie terenu  
po miejscu pracy samochodu asenizacyjnego: 
a) układ ciśnieniowy powinien być wyposażony w bęben ciśnieniowy wyposażony w min. 

20mb węża ciśnieniowego min. dn 10 mm, lance z dyszą rotacyjną, bęben powinien być 
wykonany z stali kwasoodpornej, 

b) układ powinien być wyposażony w pompę ciśnieniową o min. ciśnieniu roboczym 130 
bar i wydatku wody min. 400 l/h , pompa powinna być zasilana  230V/1f/ 50 Hz  
z zewnętrznego źródła, mocy pompy nie mniejszej niż 2,0 kW, 

c) zasilanie w wodę pompy realizowane będzie z zewnętrznego źródła wody pod ciśnieniem 
3 bar,  

d) pompa powinna być zabudowana w osłonie zabezpieczające przed opadami 
atmosferycznymi.  

9. Zabudowa asenizacyjna powinna być wyposażona w węże ssawne i stelaże umożliwiające 
ułożenie węży: 
a) pojazd powinien być wyposażony wąż ssawny o długości 10 mb dn 110 mm, 
b) po lewej i prawej stronie pojazdu powinny być zabudowane stelaże wykonane z stali 

kwasoodpornej umożliwiające ułożenie węży wokół zbiornika, 
c) zabudowa powinna być wyposażona w min. dwie skrzynki na wyposażenie dodatkowe 

zamykane na klucz, umieszczone z prawej i lewej strony pojazdu, 
d) skrzynki powinny być wykonane z stali kwasoodpornej. 

10. Zabudowa asenizacyjna powinna być wyposażona w oświetlenie dodatkowe do pracy  
w porze nocnej: 

a) pojazd powinien być wyposażony w lampę LED  o światłości  min. 2000 lm 
zamontowaną z lewej strony zbiornika przy dennicy, lampa powinna oświetlać teren 
roboczy z tyłu pojazdu, 

b) pojazd powinien być wyposażony w dwie lampy LED o światłości min. 1500 lm 
zamontowane na stałe po obu bokach zbiornika, 

c) pojazd powinien być wyposażony w przenośną lampę LED zasilaną za pomocą kabla  
o długości min. 15 mb z automatycznym zwijaczem lub lampę LED akumulatorową  
z ładowarką zabudowaną w kabinie kierowcy, 

d) pojazd powinien być wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze, z  tyłu pojazdu powinna 
być zabudowana lampa LED świecąca pulsującym światłem w kolorze pomarańczowym, 
natomiast z przodu na kabinie pojazdu powinna być zabudowana belka wyposażona  
w dwie lampy LED świecąca pulsującym światłem w kolorze pomarańczowym, 



11. Pojazd powinien być wyposażony w stanowisko obsługi zabudowane w kabinie pojazdu: 
a) wyłącznik główny zasilania układu sterowania, 
b) włącznik zasilania lamp oświetlenia ostrzegawczego, 
c) włącznik  zasilania lamp oświetlenia roboczego wokół pojazdu. 

12. Pojazd powinien być wyposażony w stanowisko obsługi znajdujące się z tyłu pojazdu po 
lewej stronie pojazdu: 

a) włącznik sterujące powinny być zabudowane w panelu odpornym na promieniowanie 
słoneczne i posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65, 

b) panel sterujący powinien być wyposażony w zegar czasu pracy pompy rotacyjnej 
łopatkowej, 

c) panel sterujący powinien być wyposażony w elektroniczny wskaźnik obrotów silnika 
pojazdu, 

d) panel sterujący powinien być wyposażony w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, 
e) panel sterujący powinien być wyposażony w przełącznik zmieniający tryby pracy: 

ssanie, wydmuch do atmosfery, tłoczenie , położenie włącznika w każdym tych trybów 
powinno być sygnalizowane za pomocą lamki sygnalizacyjnej, 

f) włączniki sterujące ryglowaniem i otwieraniem dennicy powinien być zabudowane  
w panelu przenośnym o długości kabla min. 7 mb odpornym na promieniowanie 
słoneczne i posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65, 

g) panel sterujący powinien być wyposażony w włączniki umożliwiające zamykanie, 
otwieranie i ryglowanie dennicy, 

h) panel sterujący powinien być wyposażony w włączniki umożliwiające podnoszenie  
i opuszczanie hydrauliczne dennicy, 

13. Oznakowanie pojazdu: 
a) pojazd powinien być oznaczony zgodnie z przepisami folią odblaskową wg normy 

DIN 30710, 
b) w sposób czytelny i trwały powinny być opisane wszystkie zawory, 
c) w sposób czytelny i trwały powinny być opisane wszystkie przewody z zaznaczeniem 

kierunku przepływu. 
14. Wyposażenie dodatkowe pojazdu powinno obejmować: 

a) przykręcane  tablice reklamowe wykonane z blachy wykonanej z stali kwasoodpornej 
zabudowane z dwóch stron zbiornika, 

b) inżektor przystosowany do podłączenia do węży ssących dn 110 za pomocą złączek 
strażackich, 

c) przewód łączący podczas napełniania przyczepę asenizacyjną z samochodem szt.1, 
d) kliny pod koła szt.2, 
e) gaśnicę wraz z apteczką , 
f) trójkąt ostrzegawczy, 
g) lewarek hydrauliczny, 
h) klucz do złączek strażackich dn 110. 

IV.  Opis techniczny fabrycznie nowej zabudowy asenizacyjne zabudowanej na podwoziu 
przyczepy. 
1. Rok produkcji zabudowy 2018 r. 
2. Parametry techniczne zbiornika: 

a) objętość zbiornika powinna być nie mniejsza niż 13.000 litrów, 



b) zbiornik wraz z dennicami powinien być wykonany z blachy o grubości min. 6 mm, 
c) zbiornik warz z dennicami i zewnętrznymi pierścieniami wzmacniającym powinien być 

wykonany z stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję gat. S355, 
d) zbiornik powinien być wyposażony w min. dwa falochrony wewnętrzne, 
e) zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej która będzie 

mocowana do ramy przyczepy,   
f) zbiornik powinien być wyposażony w jeden rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika 

wykonane z poliwęglanu, zabudowany z lewej strony zbiornika, 
g) wskaźnik powinien być chroniony na całej swojej długości osłonami z stali kwasoodpornej 

i wyposażony w  zawory umożliwiające czyszczenie bez potrzeby demontażu, 
h) dennica tylna zbiornika powinna być wyposażona w układ ręcznego otwierania  

i zamykania, 
i) dennica tylna powinna być otwierana w prawą lub lewą stronę, 
j) dennica tylna powinna być ryglowana ręcznie, 
k) w tylnej części zbiornika nad belką zderzaka powinna być zabudowana rynna wykona  

z stali kwasoodpornej,  
l) zbiornik powinien być wyposażony w krócieć ssąco- spustowy zabudowany z lewej strony 

dennicy wraz z rurą o kształcie litery S umieszczoną wewnątrz zbiornika skierowany  
ku górze do ¾ wysokości, 

m) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 100 sterowany ręcznie  
i skierowany w  lewą stronę, zakończony złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką 
transportową, 

n) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego, 

o) zbiornik powinien być wyposażony krócieć ssąco- spustowy zabudowany w najniższym 
punkcie dennicy tylnej, 

p) króciec powinien być wyposażony w zawór kulowy DN 150 sterowany ręcznie, 
zakończony złączem typ. strażackiego DN 110 i zaślepką transportową, 

q) zawór kulowy wraz z kolanem powinien być mocowany do beczki za pomocą połączenia 
kołnierzowego. 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i ramy pomocniczej: 
a) zbiornik powinien być lakierowany na kolor niebieski RAL 5002, 
b) rama pomocnicza w kolorze szarym RAL 7026, 
c) przed wykonaniem powłok lakierniczych wszystkie powierzchnie malowane muszą zostać 

wypiaskowane lub śrutowane, 
d) wszystkie powierzchnie lakierowane powinny być zabezpieczone powłoką podkładową, 
e) ubytki w powierzchni blach zbiornika powstałe podczas procesu spawania należy uzupełnić 

wypełniaczami silikonowymi, 
f) grubość powłoki zewnętrznej wraz z podkładem nie mniej 150µmm, 
g) powłoka wewnętrzna zbiornika powinna być lakierowana farbą EPITAN 70 o grubości nie 

mniejszej niż 150 µmm. 
4. Wyposażenie dodatkowe zbiornika : 

a) zbiornik powinien być wyposażony w zawór  zabezpieczający z układem zaworów 
kulowych pływających, 



b) zbiornik powinien być wyposażony w zawór przepustowy umożliwiający połączenie 
przyczepy asenizacyjnej z samochodem asenizacyjnym podczas napełniania, 

c) przyczepa powinna posiadać uchwyt do przewożenia węża służącego do połączenia  
z samochodem asenizacyjnym. 

5. Przyczepa asenizacyjna powinna być wyposażona w oświetlenie dodatkowe do pracy w porze 
nocnej: 
d) przyczepa powinien być wyposażony w lampę LED  o światłości  min. 2000 lm 

zamontowana z lewej strony zbiornika przy dennicy, lampa powinna oświetlać teren 
roboczy z tyłu pojazdu, 

e) przyczepa powinien być wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze, z  tyłu pojazdu powinna 
być zabudowana lampa LED świecąca pulsującym światłem w kolorze pomarańczowym, 

f) przyczepa powinna być wyposażony w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa. 
 

 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2 

 
1. Dostawa samochodu asenizacyjnego do dnia 15.03.2018 r. 

Dostawa przyczepy asenizacyjnej do dnia: 30.03.2018 r. 
(jako dostawę zamawiający rozumie fizyczny odbiór samochodu asenizacyjnego wraz  
z przyczepą asenizacyjną w siedzibie Zamawiającego), 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON  
§ 3 

 
1.      Za koordynację działań ze strony: 

a)      ZAMAWIAJĄCEGO -  odpowiedzialny jest …………………….. 
b)      WYKONAWCY  - odpowiedzialny jest …………………….. 

2.      W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

 
PODWYKONAWCY 

§ 4 
 

1. WYKONAWCA powierzy wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie                     
(podwykonawcy) zgodnie z ofertą przetargową, tj.: 

-      roboty w zakresie ……………………..…  
2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność jak  

za swoje własne. 
3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, 

to o kwotę, którą zapłaci podwykonawcy/om, będzie mógł  pomniejszyć zapłatę należną 
WYKONAWCY. Podstawą do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ za dostawy wykonane, 
będzie dostarczone przez WYKONAWCĘ oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające 
prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z podwykonawcą/ami. 

4. WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy 
niż określonych w pkt. 1. 



 
 

PRZYGOTOWANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 5 

 
1. Przed zabudową podwozia wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowane podwozie  

w celu weryfikacji warunków technicznych, zarówno w przypadku podwozia samochodu jak  
i przyczepy. Na okoliczność weryfikacji warunków technicznych zostanie spisany stosowny 
protokół.  

2. WYKONAWCA zgłasza  ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru przedmiotu umowy 
określonego w  § 1 w terminie nie później niż 3 dni przed datą określoną w § 2 pkt 1. 

3. W dniu dokonania protokolarnego odbioru WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU: 
� dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 
� kartę gwarancyjną 
� instrukcje obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, 
� katalog części zamiennych na płycie CD-ROM, 
� wykaz punktów serwisowych, 

 
WYNAGRODZENIE  

§ 6 
 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, 
zwane dalej wynagrodzeniem, w kwocie: 
netto: ………………………………. zł, słownie: …………………………………………………… 
zgodnie z ofertą przetargową, 
brutto: ………………………………. zł, słownie: …………………………………………………… 
zgodnie z ofertą przetargową, w tym: 

a. samochód asenizacyjny: netto: …………… zł, słownie: …………………………… 
zgodnie z ofertą przetargową. 

b. przyczepa asenizacyjna: netto: …………….. zł, słownie: …………………………….. 
zgodnie z ofertą przetargową. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru samochodu 
asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną. 

3. Faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek bankowy: 
………………………………………………... Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku 
bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez 
jego zgody.  

 
GWARANCJA I R ĘKOJMIA 

§ 7 
 
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy na zabudowę samochodu oraz przyczepy, 12 miesięcy  

na podwozie samochodu oraz przyczepy. 
2. Obsługa serwisowa i gwarancyjna: 



a. Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądów gwarancyjnych w okresie poprzedzającym 
zakończenie okresu gwarancyjnego dla podwozia samochodu asenizacyjnego i przyczepy 
asenizacyjnej. 

b. W przypadku zaistnienia poważnej awarii sprzętu objętego niniejszą umową, która będzie 
wymagała naprawy w wyspecjalizowanym warsztacie dostawca zapewni na własny koszt 
transport sprzętu do tego warsztatu. 

3. Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady wygasają nie wcześniej,  
niż 3 miesiące po upływie okresu gwarancji, przewidzianego w pkt 1.  

 
 

KARY UMOWNE 
§ 8 

 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach,  

w następujących przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 pkt 1 a i b. 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 30 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt 1 a i b. 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 pkt 1 a lub b, za każdy dzień 
zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad, 

d) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 pkt 1 a lub b. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
 
 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
§ 9 

 
1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

 
ZMIANY W UMOWIE  

§ 10 
 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być 
dopuszczalne tylko w granicach unormowania § 55 ust. 3 Regulaminu. 
 



INNE POSTANOWIENIA UMOWY  
§ 11 

 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz 
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Gospodarczy w Żorach. 

 
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 

§ 12 
 
Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginał,  
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 

ZAŁ ĄCZNIKI DO UMOWY 
§ 13 

 
Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 
 
 
 
 
              

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Zał. nr 3 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

 
 

Stosownie do treści § 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych,  
Oświadczam/y, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  

 
 

„Dostawa używanego pojazdu specjalnego - samochodu 
asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną  

dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Suszcu” 

 
 

dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia  do wykonania zamówienia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

    
    
 
 
 

                                     ............................................................ 
                                                                     (podpis/y i pieczęć imienna  
        upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li) 

 



 
 
 

Zał. nr 4 
 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Stosownie do treści § 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych,  

oświadczam o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas∗  

 

 

 
............................................................................................... 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 
z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  
 

„Dostawa używanego pojazdu specjalnego - samochodu 
asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną  
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Suszcu” 
 

 
 
 
 
 

....................................................... 
                                                                     (podpis/y i pieczęć imienna  
        upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li) 

 
 
 
..........................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.            

                                                 
* - niepotrzebne skreślić 
 



 
 
 
 

Zał. nr 5 
 

 

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

 

 

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................. 

Adres wykonawcy.............................................................................................................................. 

Numer telefonu ................................................ Numer teleksu/fax................................................... 

 
 

1)      Podwykonawcom nie zamierzamy* powierzyć wykonania żadnych części zamówienia – 
zamówienie wykonamy sami. 

 

2)      Podwykonawcom zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

 
 

 
Podpisano 

 
 
 

....................................................................... 
(data i podpis/y i pieczęć imienna upełnomocnionego/ych 

przedstawiciela/li 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.            
 
 
 
 
 
___________________________ 
* - niepotrzebne skreślić 


