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Twardogóra, 24.09.2020 r. 

L.Dz. 4894/2020 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Nazwa Zamawiającego:           Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

Adres Zamawiającego:             ul. Wrocławska 15  

Kod miejscowości:                    56-416 Twardogóra  

Telefon:                                      71 315 80 60  

Faks:                                            71 315 80 69  

Adres strony internetowej:     www.zgk.twardogora.pl  

Adres poczty elektronicznej:   sekretariat@zgk.twardogora.pl  

Godziny urzędowania:              7.00 – 15.00  

 

2. Nazwa Zamówienia:  

 

Dostawa pojazdu asenizacyjnego na używanym podwoziu z fabrycznie nową zabudową 

oraz nowym osprzętem. 
 

3. Określenie trybu zamówienia  
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Zarządzenia nr 6/2016 r. z dnia 08.03.2016 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ZGK sp. z o.o. w Twardogórze.  

2. Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy pzp. 

 
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 
 

www.zgk.twardogora.pl 
 
5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 

możliwości składania ofert częściowych 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego pojazdu ciężarowego z fabrycznie nową 

zabudową asenizacyjną oraz nowym osprzętem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
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6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej 
 

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych. Wykonawca, który powołuje  się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  

 
7. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia:  do 60 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia.  

 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postepowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału dotyczące:  

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.   

         Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.   

2) Zdolności technicznej lub zawodowej.  

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz załączy dokument potwierdzający, że 

dostawa została wykonana należycie.  

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

         Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.   

3. Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w 
tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, zwierające informacje dotyczące:   

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia;  

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

4. Sprawdzenie spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.   

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   
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6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.   

 
9. Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

 

Cena oferty = 100%  

 
11. Miejsce i termin składania ofert 
 

Oferty należy składać do dnia: 02.10.2020r. do godz. 14:00  

w siedzibie Zamawiającego:  

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

ul. Wrocławska 15,  Twardogóra, sekretariat  

 
 
12. Termin związania ofertą 
 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 


