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Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na dostaw~ 

nowego samochodu ci~zarowe'go 0 dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony dla Zakladu 

Wodoci'lgow i Kanalizacji w Baboszewie. 

Zamowienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zamowieil publieznyeh 

(tekstjednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z poin. zm.) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ.t\CEGO. 

Zaklad Wodoeie:tgow i Kanalizaeji w Baboszewie 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieekie 

NIP 567-179-06- 06, REGON 140071170 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11071 

e-mail: zwik@gminababoszewo.pl 

'www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowego samochodu ei~zarowego 0 dopuszczalnej masie 

calkowitej do 3,5 tony dla Zakladu Wodoeiagow i Kanalizaeji w Baboszewie: 

1.1 Opis i ogolne warunki techniczne przedmiotu zamowienia: 

Oferowany samoehod musi posiadac aktualne Swiadeetwo Homologaeji Typu Pojazdu wraz 

z zal~cznikami wydane zgodnie z o'bowiltZUj~eymi przepisami a w szezegolnosci na podstawie ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo 0 ruehu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 1137 z 

porn. zm.) oraz rozporz~dzeil wykonawezyeh do tej ustawy, posiadajaey homologaej~ N1 i VAT lA, 

umozliwiaj~e~ zgodnie z obowiltZUj~eymi przepisami (rejestraej~) dopuszezenie pojazdu do ruehu. 

1.2 Parametry techniczne: 

1) Samochod ci~zarowy 0 dopuszezalnej masie ealkowitej do 3,5 tony typu furgon (drzwi tyIne i boezne 

peIne bez szyb) 0 Iadownosei minimum 900 kg 

2) Kabina pojedyncza trzyosobowa (kierowea + 2) 

3) Pojazd 0 dopuszezalnej masie ealkowitej do 3,5 tony 



4) Rok produkcji 2015 

5) Silnik benzynowy/LPG pojemnosc skokowa minimum 1368 cm3
, moe silnika minimum 70 kW, 

speIniajctcy normy ekologiczne minimum EURO 5, dodatkowo samoch6d powinnien posiadac instalacj~ 

zasilajctcct LPG 

6) Nap~d przedni, skrzynia bieg6w pi~ciobiegowa + wsteczny lub szesciobiegowa + bieg wsteczny, 

mechaniczna, zsynchronizowana. 

7) Wymiary zewn~trzne 

- rozstaw osi - minimum 3105 mm 

- dlugosc calkowita- minimum 4740 mm 

- szerokosc z lusterkami minimum 1831 mm 

- wysokosc maksymalna bez Iadunku minimum 1880 mm 

1.3 Nadwozie: 

1) Pojedyncza kabina, dwudrzwiowa, tylne drzwi dwuskrzydIowe peIne, boczne przesuwne pelne od 

strony pasaZera, wzmocnienia boczne w drzwiach kabiny. 

2) Trwala przegroda z blachy pomi~dzy kabinct kierowcy a przestrzenictladunkowct 

3) Minimalne wymiary przestrzeni Iadunkowej: 

-dlugosc minimum 2170 mm 

-szerokosc minimum 1714 mm 

-wysokosc minimum 1305 mm 

4) Pojemnosc przedzialu Iadunkowego minimum 4,2 m3 

5) Pokrycie podlogi przestrzeni bagaZowej antyposlizgowym tworzywem sztucznym z PCv. Przestrzen 

bagaZowa minimum do polowy wysqkosci wylozona trwalym materialem PCV lub sklejkct 

6) Kolor nadwozia-zamawiajctcy dopuszcza wszystkie kolory nadwozia. 

1.4 Wyposazenie samochodu 

1) W szystkie fotele wyposaZone w 3 punktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa oraz zag16wki 

z regulacjct wysokosci. Fotel kierowcy z regulacjct wysokosci, odleglosci i kctta pochylenia oparcia. Obok 

kierowcy dwumiejscowe siedzenie pasaZerow. Siedzenia odpome na rozdarcia i scieranie, tapicerowane 

posiadajace dodatkowo pokrowce. 

2) Dywaniki gumowe kpl 1 

3) Poduszka powietrzna kierowcy 

4) Klimatyzacja manualna kabiny 

5) W spomaganie kierownicy 

6) Czujnik hamowania ABS 

7) Elektrycznie opuszczane przednie szyby 



8) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewn~trzne w kolorze nadwozia 

9) Elektryczna blokada drzwi 

10) Radio CD wraz z instalacj't antenow't i glosnikow't 

11) Centralny zamek z pilotem 

12) Immobilizer 

13) Hak staly z instalacj't elektryczn'ti homologacj't 

14) Oswietlenie kabiny i przedzialu ladunkowego 

15) Gniazdo 12V 

16) Oswietlenie zewn~trzne zgodnie z aktualnymi przeplsaml ustawy 0 ruchu drogowym, swiatla 

przecimgielne z przodu i z tylu 

17) Ogrzewanie kabiny pol'tczone z ukladem chlodzenia silnika, przestrzen ladunkowa nieogrzewana 

18) Przewody ukladu chlodzenia i ogrzewania wykonane z material6w odpomych na korozj~ oraz 

zabezpieczenie przed niepoz'tdanymi stratami ciepla 

19) Wi'tZld przewod6w zabezpieczone przed wilgoci't i niekorzystnym dzialaniem warunk6w 

atmosferycznych 

20) Sterowniki, przekaZniki zl'tcza, wyl'tczniki umieszczone w miejscach latwo dost~pnych, 

zabezpieczone przed wplywem warunk6w atmosferycznych 

21) Felgi stalowe minimum Rl6 wraz z ogumieniem bezd~tkowym 0 podwyzszonej wytrzymalosci 

z kolpakami, kolo kpl zapasowe pelnowymiarowe oraz kpl 4 szt opon zimowych wraz felgami 

22) Oslona silnika metalowa 

23) Samoch6d powinien posiadac system monitorowania GPS/GPRS w zakresie pozycjonowania pojazdu 

oraz zuzycia paliwa. 

1.5 Wymagania pozostale: 

1) Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownika Zakladu Wodoci~6w i Kanalizacji w Baboszewie 

w zakresie biez'tcej obslugi samochodu w dniu przekazania w siedzibie Zamawiaj'tcego 

2) Wykonawca dostarczy ponadto: 

:- kpl dokumentacji potwierdzaj'tce dopuszczenie do ruchu drogowego oraz homologacj~ w celu 

zarejstrowania samochodu w szczeg6lnosci:aktualne badanie techniczne, aktualne swiadectwo 

homologacji 

- kart~ pojazdu 

- ksi'tZk~ gwarancyjn't . 

-instrukcj~ obslugi w j~zyku polskim 

-kpl kluczy do k61, gasnica, tr6jk'tt ostrzegawczy, apteczka. 



1.6 Warunki gwarancji: 

1) Gwarancja na zespoly i podzespoly mechaniczne/elektryczne-minimum 24 miesi~ce bez limitu 

przebiegu kilometr6w . 

2) Gwarancja na perforacj~ nadwozia-min 72 miesi~ce 

Uwaga: Okreslone parametry techniczne i nadwozia oraz gwarancji naleZy traktowae jako minimalne. 

Wykonawca moze zaoferowae samoeh6d 0 bogatszym wyposaZeniu i dluZszym okresie gwarancji. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA. 

Dostaw~ naleZy zrealizowae w terminie do 30 listopada 2015 roku. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

Najnizsza cena waga kryterium-l 00%. 

V. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 

o udzielenie zam6wienia mog~ ubiegae si~ Wykonawcy, kt6rzy spelniaj~ warunki dotycz~ce posiadania 

wiedzy i doswiadczenia. Wykonawca zobowi£tZany jest wykazae, ze w okresie ostatnich 3 lat przed 

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal co 

najmniej 3 dostawy samochod6w dostawczych 0 dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony. Do oferty 

naleZy dol~czye dowody potwierdzaj~ce, ze dostawy zostaly wykonane w spos6b naleZyty. (wg 

zal~cznika nr 2). 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zal'lcznikami powinna bye sporz~dzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez 

osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ci~ Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie maj~ dostarczye Wykonawcy: 

- "Formularz ofertowy" (wg wzoru nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

- formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" (wg wzoru nr 2 do niniejszego zaproszenia), 



wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (za1'lcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

- aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej , jesli odr~bne przepisy wymagaj'l wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wczesniej jak 6 miesi~cy przed terminem skladania oferty (kserokopia potwierdzona za zgodnosc 

z oryginalem przez Wykonawc~) 

3. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj'lcy moze z'ldac od Wykonawcow 

wyjasnien dotycz'lcych tresci zlozonych ofert. 

4. Zamawiaj'lcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 

(z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

5. Zamawiaj'lcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim 

wymagamom okreslonym ·w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako 

najkorzystniej sza. 

6. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiaj'lcy zamiesci na stronie intemetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo. 

7. Ofert~ nalezy zloZyc do 29 paidziernika 2015 roku do godz. 11 00: 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, 

- lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na dostaw~ nowego samochodu ci~zarowego 

o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony dla Zakladu Wodoci~g6w i Kanalizacji w Baboszewie. 

8. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan'l rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie 

podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozyc tylko jedn'l ofert~ . 

9. Otwarcie zlozonych ofert nast~i w siedzibie Zamawiaj'lcego w dniu 29 paidziernika 2015 roku 

o godz. 1110, pok6j nr 7. 

10. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pan KrzysztofKruszewski - e-mail: 

zwik@grninababoszewo.pl 

Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

22.10.2015 r. 


