Numer sprawy: 02/2016
Suchy Las, 2016-03-07
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP, nr 52370 -2016 w dniu 09-03-2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przetarg nieograniczony o
wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11
ust 8 na: „zakup używanej śmieciarki do zbiórki odpadów”.
Nr sprawy: 02/2016.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z
o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las
tel./fax. (061) 8 125 160
E-mail: biuro@zgksuchylas.eu
Godziny urzędowania: Pn - Pt: 7:30 - 14:30
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podst. art. 11 ust.8.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: "Przetargi" na stronie: bip.zgksuchylas.eu
Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w godzinach urzędowania w kasie, koszt 15,00 zł.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
Wspólny Słownik Zamówień: 34.14.45.10-9 - pojazdy do transportu odpadów napędzane
silnikiem Diesla:
a. Samochód używany, rok produkcji nie starszy niż 2007 rok. Przebieg od 100000 do
125000 km
b. Zabudowa: pojemność skrzyni ładunkowej 22 -24 m ³, poszycie skrzyni ładunkowej
powłoka żebrowana - blacha o grubości min. 3 mm (w miejscach narażonych na
ścieranie i przeciążenia o podwyższonej odporności), ściany i podłoga płaska,
urządzenie załadowcze tylne dla pojemników od 60 do 1100 l z trybem załadunku
manualnym i automatycznym, wanna zasypowa i prowadnice odwłoka wykonane z
blachy stalowej wysokowytrzymałej o grubości 4 mm. układ prasowania odpadów
(stopień ugniatania min 1:5), siłowniki odwłoka i szuflady umieszczone na zewnątrz,

centralny układ smarowania, 2 stopnie uchylne, oświetlenie i oznakowanie zgodne z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
c. Podwozie trzyosiowe 6x2, ostatnia oś skrętna podnoszona, dopuszczalna masa
całkowita 24000 kg – 28000 kg, kabina krótka (dzienna) 3-osobowa w kolorze
pomarańczowym RAL 2011, silnik o mocy 225 – 245 kW, skrzynia biegów
automatyczna, przednie zawieszenie na resorach, tylne zawieszenie pneumatyczne,
ogumienie 315/80 R 22,5,rozstaw osi 1-2, 415-425 cm.

4. Dodatkowe wymagania:
Śmieciarka dostarczana będzie do siedziby ZGK w Suchym Lesie.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Słownictwo główne
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

34.14.45.10-9

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
Do 12.04.2016 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177)
i spełniający warunki określone w siwz.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
Najniższa oferowana cena.
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.

ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las
Kasa
do dnia 2016-03-16 do godz. 09:00
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las
Pokój nr 3
dnia 2016-03-16 o godz. 09:05.
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
lub dnia podpisania umowy.

13) informacja na temat zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Brak
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów
Brak
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna
Brak

____________________________________
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o

