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Brzeźnio: Zakup sprzętu zmechanizowanego dla usprawnienia gospodarki wodno - 
ściekowej w gminie Brzeźnio w ramach operacji Przebudowa stacji uzdatniania wody 
oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno - ściekowej 

Gminy Brzeźnio 
Numer ogłoszenia: 147664 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, 
tel. 043 8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl  
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zakup sprzętu zmechanizowanego dla usprawnienia gospodarki wodno - ściekowej w gminie 
Brzeźnio w ramach operacji Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu 
wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno - ściekowej Gminy Brzeźnio. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego, 
fabrycznie nowych, rok produkcji 2009 lub 2010. 
Charakterystyka techniczna i wyposaŜenie ciągnika rolniczego: 
    spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 
- napęd na dwie osie ( 4 x 4 ) 
- wysokopręŜny 
- cztero- lub sześciocylindrowy 
- turbodoładowany 
- moc znamionowa silnika od 115 do 125 KM 
- norma emisji spalin TIER III 
- układ hamulcowy wspomagany, z moŜliwością hamowania lewą lub prawą stroną 
- błotniki kół przednich 
- skrzynia biegów synchronizowana 40 km/h 
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- przekładnie min 16/16 z rewersem lewostronnym 
- kabina operatora wyposaŜona w ogrzewanie, klimatyzację, drzwi po obu stronach kabiny, 
otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza 
- spręŜarka, instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa 
- obroty wałka WOM 540/1000 
- blokada mechanizmu róŜnicowego 
- szybkozłącza ISO trzy pary 
- przedni TUZ kat. II + instalacja hydrauliczna 
- reflektory robocze przód i tył 
- radio z głośnikami i anteną 
- gaśnica 
- trójkąt ostrzegawczy  
- obciąŜniki przednie – min. 400 kg, tylne – min. 200 kg 
- instrukcja obsługi, katalog części zamiennych w języku polskim  
- spryskiwacz szyby przedniej i tylnej 
- TUZ haki kat II z moŜliwością odłączania z kabiny operatora 
- pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze (kogut) 
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej   
- łącznik górny  
- rozmiar kół przednich i tylnych standardowy 
- siedzisko operatora pneumatyczne 
- łańcuchy na koła przednie i tylne (śnieŜne) 
- sterowanie tylnym TUZ-em z błotników na zewnątrz 
- zaczep transportowy automatyczny z regulowaną pozycją i moŜliwością odłączania  
w kabinie operatora 
- zaczep dolny rolniczy 
- zbiornik paliwa zamykany na kluczyk 
- drzwi zamykane na kluczyk 
- świadectwo homologacji umoŜliwiające poruszanie się po drogach publicznych oraz 
rejestrację 
- liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - 2 (wymagana homologacja) 
 
Zamawiający wymaga: 
 -  odległość od stacjonarnego, autoryzowanego serwisu – maksymalnie w promieniu 
100 km 
 - wymagane w okresie gwarancji przeglądy serwisowe (materiały, usługa, dojazd) 
naleŜy wykonać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (miejsce garaŜowania) 
  - gwarancja na minimum 36 miesięcy 
 - przeprowadzenie rozruchu i instruktaŜu operatora w zakresie obsługi ciągnika 
rolniczego 
 - wskazania miejsca serwisowania. 
 
Charakterystyka techniczna wozu asenizacyjnego. 
- cel- transport ścieków ze zbiorników bezodpływowych 
- przeznaczenie- praca z ciągnikiem rolniczym 
- fabrycznie nowy 
- pojemność- 10 000 (+,-) 300 l 
- ilość osi- 1 
- zbiornik - ocynkowany dwustronnie z otwieraną tylną dennicą 
- wąŜ ssawny – długość 6 m + przedłuŜka 4 m 
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- wałek przekazu mocy 
- koło podporowe lub stopa podporowa mechanicznie regulowana 
- świadectwo homologacji umoŜliwiające poruszanie się po drogach publicznych oraz 
rejestrację 
- pomiar ilości ścieków 
- system napełniania - spręŜarka 
- błotniki na koła. 
- tylna zasuwa otwierana hydraulicznie 
- instalacja pneumatyczna. 
 
Zamawiający wymaga: 
  - gwarancji na minimum 24 miesiące 
 - wymagane w okresie gwarancji przeglądy serwisowe (materiały, usługa, dojazd) 
naleŜy wykonać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (miejsce garaŜowania) 
 - przeprowadzenie rozruchu i instruktaŜu operatora w zakresie obsługi wozu 
asenizacyjnego. 
  
 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” obj ętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

JeŜeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na 
konkretnego producenta, to naleŜy to interpretować, Ŝe określenie to ma jedynie charakter 
przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę moŜe uwzględnić wyrób kaŜdego innego 
producenta, który jest równowaŜny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze 
parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych  
w SIWZ przykładów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równowaŜności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie takŜe prawo do korzystania z opinii ekspertów. 
 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 44.61.40.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   

Okres w dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający Ŝąda doświadczenia polegającego na jednej dostawie ciągnika  
o mocy min. 115 KM i jednej dostawie wozu asenizacyjnego o pojemności 
min 9 700 l w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane naleŜycie; 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych na rachunku 
bankowym lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości 270 000,00 zł 
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III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu,  
z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 
oświadczenie złoŜone 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, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub  
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
SIWZ; 

b) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 
reprezentowania Wykonawcy w powyŜszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 
rejestrowego; 
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c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 
reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

d) wykaz podwykonawców (jeśli przewiduje) wraz z informacją na temat powierzonych 
im prac, wartości tych prac, lub oświadczenie, Ŝe Wykonawca wykona zamówienie 
własnymi siłami – załącznik nr 5 do SIWZ; 

e) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej 
specyfikacji; 

f) projektu umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgoda obu stron wyraŜoną na 

piśmie, pod rygorem niewaŜności. 
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 

moŜliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 
- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 
realizację zamówienia; 
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym 
zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 
- siła wyŜsza  uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz (wówczas 
moŜe nastąpić zmiana terminu dostawy); 
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu; 
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- Zamawiający przewiduje wydłuŜenie terminu związania ofertą na okres nie dłuŜszy niŜ 60 
dni. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:   

07.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 
Brzeźnio, I piętro - sekretariat, pok nr 17. 

IV.4.5) Termin związania ofertą:  

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 

      Wójt Gminy 
/-/ Dorota Kubiak 

        Kierownik Zamawiającego 


