
Ogłoszenie nr 510098479-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.  

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.: Zakup i dostawa nowego 

samochodu asenizacyjnego wraz z osprzętem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

w Chojnie Sp. z o.o. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 530456-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 540062939-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

81241652200000, ul. Słowiańska  1, 74-500  Chojna, woj. zachodniopomorskie, państwo 

Polska, tel. 914141644, e-mail zam.publiczne@pukchojna.pl, faks 914 141 881.  

Adres strony internetowej (url): www.pukchojna.pl  

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zakup i dostawa nowego samochodu asenizacyjnego wraz z osprzętem dla Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/DW/01/2019  

 

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Dostawy  

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, niezarejestrowanego 

samochodu asenizacyjnego wraz z osprzętem wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., 

o następujących minimalnych parametrach technicznych: 1)Dane techniczne podwozia: 



a)Podwozie: •Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji 2019), nie rejestrowane, •Podwozie 

dwuosiowe 4 x 2 DMC 18000 kg, •Dopuszczalna masa całkowita podwozia 18 ton, •Blokada 

mostu, •Opony o rozmiarze 315/80, z bieżnikiem konstrukcyjnym, dostosowanym  

do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych, jak również  

w warunkach terenowych, pełnowymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia  

na pojeździe, b)Silnik: •Silnik wysokoprężny o mocy min – 280 KM, •Pojemność silnika  

min. 6000 cm3, max. 7000 cm3, •Silnik spełniający normy emisji min. euro 6 w technologii 

SCR, c)Skrzynia biegów: •Skrzynia biegów manualna, min. 8 biegów synchronizowanych + 1 

wsteczny, •Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy, •Sygnalizacja 

zewnętrzna (wizualna i akustyczna) biegu wstecznego, d)Układ dolotowo-wydechowy: 

•Układ dolotowy z suchym filtrem powietrza, •Wydech wyprowadzony do góry za kabiną 

(nie na przewody elektryczne) zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi, e)Oś przednia 

(zawieszenie przednie): •Przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 80000 kg, koła 

pojedyncze, •Stabilizator osi przedniej, f)Oś tylna (zawieszenie tylne): •Tylne zawieszenie 

pneumatyczne min 13000 kg, koła podwójne + oś o nośności 13t, •Stabilizator osi tylnej,  

• Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, ASR, g)Układ kierowniczy: •Kierownica  

po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach, •Układ kierowniczy  

ze wspomaganiem, h)Układ Hamulcowy: •Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym 

blokowaniu się kół podczas hamowania ABS, ASR, oś przednia i tylna – hamulce tarczowe, 

•Hamulec silnikowy, i)Zbiornik paliwa: •Zbiornik paliwa pojemności min. 200 litrów, 

zamykany na kluczyk (osobny kluczyk) z korkiem wlewu paliwa zamykanym na kluczyk, 

podgrzewany filtr paliwa oraz podgrzewany zbiornik AdBlue 20-25 l, j)Kabina: •Kabina 

dzienna 2-osobowa, podnoszona, z zawieszeniem pneumatycznym, wyposażona  

w wywietrznik dachowy, •Dywaniki gumowe – 2 szt., •Kabina w kolorze białym, •Lusterka 

ogrzewane elektrycznie, lusterko główne i boczne szerokokątne i sterowane, lusterko 

martwego pola przednie i boczne prawe, •Siedzenie kierowcy z zawieszeniem 

pneumatycznym, regulowane, fotele wyposażone w bezwładnościowe 3-punktowe pasy 

bezpieczeństwa, siedzenie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie,  

i ścieranie, •Oznakowanie sygnalizacja pomarańczowa ledowa belka świetlna ostrzegawcza 

dł. min. 1 m oraz lampa sygnalizacyjna z tyłu samochodu w lampie sygnalizacyjnej podłużnej 

z logo Zamawiającego, •Tachograf cyfrowy, •Radio z głośnikami, •Klimatyzacja sterowana 

ręcznie, k)Oświetlenie: •Oświetlenie zgodne z obowiązującym przepisami o ruchu 

drogowym, dodatkowo światła przeciwmgielne, •Światła do jazdy dziennej w technologii 

LED, reflektory przednie wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia (osłony 

reflektorów), •Światła mijania włączane automatycznie, l)Wskaźniki: •Prędkościomierz, 

obrotomierz, wskaźniki poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, ciśnienia + szereg 

standardowych dla tego typu pojazdów sygnalizatorów i lampek kontrolnych, 

m)Wyposażenie pozostałe: •Akumulator 12V – 2 szt., o mocy zgodnie z zaleceniami 

producenta (min 180Ah), •Kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem LCD o wym.  

min. 7ʺ, •Koło zapasowe pełnowymiarowe do stałego przewożenia na pojeździe, •Elektryczny 

wyłącznik akumulatorów, •Komputer pokładowy z języku polskim, •Ogranicznik prędkości 

do 90 km/h, •2 kliny pod koła, •Kamizelki ostrzegawcze – 2 szt., •Alternator min. 100A, 

•Błotniki z chlapaczami, zgodnie z dyrektywą 91/226/EEC, przód i tył, •Gaśnica, apteczka 

oraz trójkąt ostrzegawczy, •Podnośnik hydrauliczny o udźwigu do 20 ton, •Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa CE, •Karta obsługi pojazdu, •Książka serwisowa, •Instrukcja obsługi  

w języku polskim. 2)Dane techniczne zabudowy asenizacyjnej: a)Zbiornik: •Zabudowa – 

beczka asenizacyjna cylindryczna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 – wykonana z blachy 

min. 6 mm grubości, zewnątrz i wewnątrz zabezpieczona antykorozyjnie, nachylona  

ku tyłowi, zamontowana elastycznie na dodatkowej ramie pośredniej na podwoziu, •Wręgi 

wewnętrzne wzmacniające płaszcz zbiornika, •Zbiornik wyposażony w dwie przegrody 



„falochrony”, •Kolor zbiornika na nieczystości płynne – RAL 5015 wraz naklejką z nazwą 

Zamawiającego, •Tylna dennica z blachy grub. 6 mm otwierana i regulowana mechanicznie, 

celem czyszczenia wnętrza, •Pojemność min. 8 m3, •Zbiornik wyposażony w urządzenie  

do pomiaru pobranej ilości ścieków, w przedniej części lub z boku zbiornika wyskalowany  

z poliwęglanu, •Manowakuometr wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku, •W dennicy 

tylnej wspawane trzy wzierniki, •Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, 

zawór dwukulowy oraz syfon, •Dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem nieczystości 

podczas jazdy, •Tylna dennica zbiornika wyposażona w króciec DN 110 z przyłączem 

strażackim oraz zaworem ssąco – spustowym, •Zawór spustowy otwierany i zamykany 

ręcznie, •Kompresor (pompa ssąco – tłoczna) o wydajności min. 610 m3/h do pracy ciągłej, 

•Napęd kompresora hydrauliczny, •Zakres pracy kompresora od -0,085 do 0,05 MPa, 

•Załączenie pracy kompresora umiejscowione w tylnej części zabudowy, •Po obu stronach 

zbiornika koryta na węże wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminiowej – grub. 3 mm, 

•Czas napełnienia zbiornika nie więcej niż 10 minut, •Głębokość ssania min. 6m od poziomu 

jezdni, •Zainstalowany wychwytywacz oleju smarującego oraz tłumik hałasu, •Węże ssawne 

DN 110 – 2 szt. po 6m, •Skrzynka na narzędzia, •Lampa oświetlająca miejsce pracy, •Lampa 

sygnalizacyjna żółta, •Zbiornik na wodę o poj. 5-10 l z kranem do utrzymania higieny rąk. 

2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce 

dostawy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1,  

74 – 500 Chojna, w godzinach pracy Spółki. 3.Wykonawca zobowiązany jest  

do przeprowadzenia szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiającego dla grupy 

pracowników w zakresie BHP, budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji, naprawy, 

przeglądów oraz czynności regulacyjnych pojazdu, zakończonych wydaniem odpowiedniego 

zaświadczenia – w ciągu dwóch tygodni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia  

do siedziby Zamawiającego. 4.Wykonawca dniu dostawy pojazdu do Zamawiającego 

zobowiązany jest dostarczyć: 1)Instrukcję obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego. 

2)Książkę gwarancyjno – serwisową. 3)Wszystkie niezbędne dokumenty z celu 

zarejestrowania pojazdu w Polsce, w tym dokument potwierdzający, że pojazd posiada 

homologację (świadectwo homologacji) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.). 

4)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pojazdem dokumenty określające zasady 

świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych 

uprawnionych do napraw gwarancyjnych oddalonych od siedziby Zamawiającego do 100 km. 

W przypadku braku punktu serwisowego w wymaganej odległości, Wykonawca może 

świadczyć usługi serwisowe serwisem mobilnym. W przypadku przeglądów gwarancyjnych 

serwis winien odbywać się w ciągu 24 godz. od daty zgłoszenia usterki. W przypadku braku 

możliwości naprawy przedmiotowego pojazdu w terminie 5 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia uszkodzenia w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się  

do dostarczenia nieodpłatnie zastępczego pojazdu o takich samych parametrach lub pokryciu 

kosztów wynajęcia pojazdu przez Zamawiającego. 5)Przedmiot zamówienia musi 

odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym 

wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego, 

określonych w ustawie z dnia 21.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), spełniać 

wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.  

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 193, poz. 1617  

ze zm.), Rozporządzania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.03.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz  



ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 ze zm.) w zakresie 

jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 34100000-8 

Dodatkowe kody CPV: 34144500-3, 34144520-9  

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
Nie 

 

III.3) Informacje dodatkowe:  

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2019  

 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 337350  

Waluta PLN  

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  4  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: Firma WANICKI Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Myślenicka 19  

Kod pocztowy: 32-031  

Miejscowość: Mogilany  

Kraj/woj.: małopolskie  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  



tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

Nie 

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 337350  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 337350  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 363000  

Waluta: PLN  

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy  

lub podwykonawcom:  

 

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA  

O CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


