
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

 Roźwienica: Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w 

ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie 

przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i 

rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej oraz wykonanie odcinków sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Roźwienica. 

Numer ogłoszenia: 113654 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica , Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. 

podkarpackie, tel. 016 622-58-87, faks 016 6225822. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia 

oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z 

wymiana pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej oraz 

wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Roźwienica.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ciągnika 

rolniczego, przyczepy asenizacyjnej i przyczepy typu TANDEM. - przyczepa ciągnikowa 

typu TANDEM o ładowność min 8 ton, rok produkcji 2012 lub 2013. trójstronny wywrót 

ładunku skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian centralne ryglowanie 

ścian dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika 

zaczep dyszla obrotowy z oczkiem 50 mm hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchoma 

stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym instalacja hamulcowa pneumatyczna 

dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa postojowy hamulec ręczny z korbą hamulec 

najazdowy na min. 25 km/h instalacja oświetlenia 12 V z tylnym gniazdem elektrycznym 

instalacja wywrotu z zaworem odcinającym Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą w ścianie 

tylnej, błotniki kół tylnych koło zapasowe drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do 

skrzyni ładunkowej materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej 

trwałości i odporności na UV maksymalna prędkość przyczepy pomiędzy 35 km/h a 45 km/h. 

minimalna grubość blachy podłogi i ścian - podłoga 4 mm a ściany 2 mm Wysokość ścian 

skrzyni 1000 mm ( tolerancja 200 mm) oplandeczenie przyczepy - przyczepa asenizacyjna 



rok produkcji 2012 lub 2013 , pojemność min 7000 l i moc pompy 5000 l/min deklaracja 

zgodności WE. homologacja dopuszczająca do poruszania się po drogach publicznych 

manawokumetr wąż ssący o długości min 12 m składający się z dwóch odcinków po 6 m z 

koszem średnicy 4 cale hydrauliczny układ otwierania spustu instalacja hamulcowa 

jednoprzewodowa drabinka wałek przekaźnika mocy - ciągnik rolniczy nowy rok produkcji 

2012 lub 2013, moc w przedziale 135÷145 kM silnik wysokoprężny o pojemności min. 4500 

m3, turbo intercooler, 4 zawory na cylinder, układ wtryskowy Common Rail, norma emisji 

spalin stage III B, pojemność zbiornika paliwa min. 340 l, 24 przełożenia do przodu i 24 

przełożenia do tyłu , rewers elektrohydrauliczny zmiany kierunku jazdy, wielotarczowe 

sprzęgło w kąpieli olejowej, mechanizm różnicowy ze zwolnicami planetarnymi osi tylnej, 

blokada postojowa mechanizmu różnicowego, prędkość maksymalna 40 km/h. Zastosowanie 

jedynie oleju napędowego bez płynu ad-blue. Pakiet zimnego startu - ogrzewanie silnika. 

Układ kierowniczy - teleskopowa kolumna kierownicza regulowana w 2 płaszczyznach. 

Kabina kierowcy - oryginalna, uchylna, wyciszona, klimatyzacja , ogrzewanie, światła, 2 

koguty, lusterko wsteczne i 2 boczne zewnętrzne wysuwane. Kabina homologowana na dwie 

osoby. Przyciemniona szyba przednia, radio z instalacją i głośnikami. Instalacja hamulcowa 

pneumatyczna jedno i dwuobwodowa, udźwig max. na hakach 6 300 kg, układ hydrauliki z 

pompą 80 l/min przy 200 bar, rozdzielacz hydrauliczny min. 4 szt szybkozłączy, hamulce 

hydrauliczne, elektrohydraulicznie załączany WOM tylni ze sterowaniem z obydwu 

błotników. WOM przedni, 4 szt szybkozłączy umieszczonych z przodu ciągnika z 

rozdzielaczem hydraulicznym, TUZ przedni, dodatkowe gniazda elektryczne 12 V 2 szt. na 

przodzie ciągnika.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.71.00.00-5, 16.52.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się 

wadium w wysokości: 9 750,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł. 2. 

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)w 

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 81 9108 0006 0000 0000 0198 0003 w BS 

Roźwienica z adnotacją wadium - Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli 

Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie 

przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i 

rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej oraz wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej na terenie gminy Roźwienica. 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 

zobowiązaniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach 



ubezpieczeniowych 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 2013-03-28 do godz. 

10:30, sposób przekazania: Oryginał dokumentu zabezpieczającego należy złożyć w Kasie 

Urzędu Gminy Roźwienica przed terminem składania ofert a kopia dokumentu 

zabezpieczającego winna znajdować się w ofercie 4. Za termin wniesienia wadium w formie 

przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W 

zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 

46. 6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji 

form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta 

podlegać będzie odrzuceniu. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Warunek zostanie uznany za 

spełniony jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży stosowne 

oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży stosowne 

oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży stosowne 

oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży stosowne 

oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Nie dotyczy 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.rozwienica.itl.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica. 

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

ofert: 28.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica 

Pokój Nr 2. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 26.04.2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 

 

 


