
Swarzędz: Zakup samochodu typu furgon (autokarawan) na potrzeby Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Swarzędzu
Numer ogłoszenia: 50101 - 2008; data zamieszczenia: 11.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, fax (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu typu furgon 
(autokarawan) na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Samochód typu furgon 
(autokarawan) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: - Samochód typu furgon (5 osobowy) - drugi rząd 
siedzeń dla dwóch pasażerów - przeszklony - z zabudową przeznaczoną do przewozu trumny - moc 
silnika : min. 116 KM - rodzaj paliwa : olej napędowy - norma emisji spalin : EURO 4 - moc silnika : 
min. 115 KM - kolor : szary metalik - wymiary przedziału trumiennego : dł. ok. 2200 mm, szer. Ok 1200 
mm, wys. ok. 1400 mm - wyposażenie : klimatyzacja części osobowej i przedziału trumiennego, 
oświetlenie halogenowe wnętrza, szyby boczne i szyby tylnej klapy koloru czarnego, bez szyby w ścianie 
działowej, poszycie podłogi z blachy nierdzewnej, zmywalna powierzchnia przedziału trumiennego, 
relingi dachowe, lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, instalacja radiowa z 
głośnikami, drzwi przesuwane po prawej stronie, zderzaki i listwy boczne w kolorze nadwozia, 
kompletne urządzenie do załadunku trumny. - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 
wielkopolski

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

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 90.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 zł..



III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 2.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu zamówienia b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonali w ostatnich 3 
latach minimum 3 dostawy rodzajowo i wartościowo podobnych do przedmiotu zamówienia tj. 
dostawa samochodów typu furgon (auotkarawan) o wartości co najmniej 120 000 zł brutto w 
każdej z nich. Wykonanie dostaw musi być potwierdzone referencjami, które zawierać będą 
wartość dostawy, termin realizacji i stwierdzenie, iż dostawy te zostały wykonane terminowo, z 
należytą starannością. Posiadają punkt serwisowy na samochód i urządzenia dodatkowe na terenie 
woj. wielkopolskiego. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.upoważnienia do podpisania oferty 
- jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej 
lub kopia innego dokumentu wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w 
pieniądzu oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie Gospodarki Finansowej 
zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia). II. W celu 
potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); 3.wykazu wykonanych dostaw w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3), oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.



IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 
Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2008 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

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


