
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

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: Zakup samochodu terenowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa samochodu terenowego PICK-UP pięcioosobowego, z napędem na 
4 koła. 2.2. Szczegółowa specyfikacja pojazdu 2.2.1 Opis ogólny - samochód terenowy PICK-
UP z podwójną kabiną, posiadający homologację, fabrycznie nowy - rok produkcji 2008 lub 
2009 - 5 osobowy - gwarancja na podzespoły mechaniczne minimum 3 lata lub 100 tys. km - 
gwarancja na perforację blach minimum 10 lat - gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 
3 lata - miejsce odbioru samochodu przez Zamawiającego teren całego kraju. - zamawiający 
wymaga  aby  Wykonawca  posiadał  autoryzowany  serwis  na  terenie  woj.  podkarpackiego 
zapewniający obsługę  techniczną  i  serwisowanie  oferowanego  samochodu.  2.2.2.  Silnik  - 
silnik wysokoprężny o pojemności skokowej pomiędzy 2300 cm3 do 2500 cm3. - moc silnika 
powyżej 120 KM - norma emisji spalin EURO 4 2.2.3. Układ napędowy - napęd na cztery 
koła  -  blokada  tylnego  mechanizmu  różnicowego  -  manualna  skrzynia  5  biegowa  2.2.4. 
Zdolności jazdy terenowej - kąt natarcia minimum 300 - kąt zejścia minimum 200 - promień 
zawracania  poniżej  13,0  m  2.2.5.  Wymiary  -  długość  nie  więcej  niż  550  cm (bez  haka 
holowniczego)  -  szerokość do 180 cm (  bez lusterek)  -  długość skrzyni  ładunkowej  (  po 
podłodze) nie mniej niż 145 cm - szerokość skrzyni ładunkowej (po podłodze) nie mniej niż 
135  cm  2.2.6.  Podwozie  samochodu  -  układ  hamulcowy  z  systemami  zapobiegającymi 
blokowaniu, rozkładem siły hamowania i wspomagającym hamowanie - układ kierowniczy ze 
wspomaganiem - koła na felgach stalowych - zamontowany hak holowniczy do holowania 
przyczepy o  masie  powyżej  500 kg.  2.2.7.  Nadwozie  -  Czterodrzwiowe -  klimatyzacja  - 
sterowanie  elektryczne  szyby  -  możliwość  regulacji  i  przesuwania  przednich  siedzeń  - 
poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera - radio, CD - zabudowa skrzyni ładunkowej 
o  wysokości  kabiny  pasażerskiej  otwierana  od  tyłu  samochodu  -  podstawa  bagażnika  na 
kabinie i zabudowie skrzyni ładunkowej - kolor : lakier metalizowany szary, grafitowy lub 
srebrny - oznakowanie GMINA ROŹWIENICA - GOSPODARKA KOMUNALNA tel. 501 
798  979  2.2.8.  Zabezpieczenie  -  immobiliser  -  centralny  zamek  zdalnie  sterowany  - 
autoalarm.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.30.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.



II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.12.2009.
SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy 
potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich  uprawnień;  1.2  Posiadający  niezbędna  wiedzę  i  doświadczenie  oraz 
dysponujący  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;  lub  którzy  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 
Znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;  1.4  Nie  podlegający  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia.  2.  Z  ubiegania  się  o  zamówienia  publicznego  wyklucza  się 
wykonawców,  którzy:  2.1  nie  spełniają  warunków  udziału  w  postępowaniu  o 
zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 
do 1.4.  2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  24 ust.  1 i  2 
Prawa  zamówień  publicznych.  3.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli:  3.1  jest 
niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej 
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji  3.4  zawiera rażąco niską  cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia,  3.5  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  3.6  zawiera  błędy  w  obliczeniu  ceny 3.7 
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt.  3  Prawa  zamówień 
publicznych  3.8  jest  nieważna  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  4.  Ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez 
wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  metodą  warunku  granicznego  - 
spełnia/niespełna..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę 
składają  się  następujące  dokumenty  i  załączniki:  A.1)  Formularz  ofertowy  - 
wypełniony  i  podpisany  przez  wykonawcę  A.2)  Wzór  umowy  B.  W  celu 
potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa 
zamówień  publicznych  składa  następujące  dokumenty:  B.1)  Aktualny  odpis  z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem  terminu  składania  ofert.  C.  W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku 
posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  należy 
złożyć  następujące  dokumenty:  E.  Wykonawca  zamieszkały  poza  terytorium 



Rzeczypospolitej  Polskiej:  E.1) Zamiast  dokumentów, o których mowa w pkt.  B1. 
składa  dokument  lub  dokumenty,  wystawione  w kraju,  w którym ma siedzibę  lub 
miejsce  zamieszkania,  potwierdzające,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do 
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

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: www.rozwienica.itl.pl/bip.
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Urząd 
Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica Pokój Nr 
2.
IV.3.5) Termin związania ofertą: do 07.01.2010.

Wójt Gminy Roźwienica

/ - /

inż. Tomasz Kotliński


