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                                                                                       Znak sprawy: ZWIK.SP.KDZ.26.05.2017 

........................................ 

pieczęć Zamawiającego 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia 

podprogowego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych 

przyjętego Zarządzenie nr.27/7/2017 Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z 

o.o. z dnia 13 lipca 2017 r. 

 

 

Dostawa zabudowy do czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości 

ciekłych  

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

II. Zamawiający : 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. 

ul.  Ignacego Daszyńskiego 58 , 69-200 Sulęcin. 

NIP: 4290071794,  

REGON: 365103042, 

KRS: 0000635837. 

      tel.0 95 755 46 56   

e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl 

 

II. Tryb zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia podprogowego.  

 

III. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż zabudowy do czyszczenia kanalizacji 

i odsysania nieczystości ciekłych na podwoziu dostarczonym przez Zamawiającego.  

     

 

Wymagania Zamawiającego: 

I. Opis zabudowy: Rok produkcji: 2017  

1) Zbiornik: 

a) Cylindryczny zbiornik ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję 

z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika, 

b) Grubość blachy min. 6 mm, 

c) Objętość min. 8500 litrów, 

d) Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach, 

e) Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia. 

 

2) Podziały zbiornika: 

a) Komora szlamu ok - 3600 l, 

b) Komora wody ok - 4900 l, 

c) Zawór łączący komory. 
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3) Napełnianie komory wody: 

a) Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem, 

b) Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C, 

c) System zabezpieczający przed skażeniem wody,  

d) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika, połączonego 

z pływakiem, 

e) Spust wody ze zbiornika rurociągiem. 

 

4) Opróżnianie komory szlamu: 

a) Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien, 

b) Ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym. 

 

5) Dennica zamykająca: 

a) Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz, 

b) Uszczelnienie olejoodporną gumową uszczelką pomiędzy płaszczem a dennicą, 

c) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym, 

      zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem, 

d) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą 

obserwację czynności. 

 

6) Koryto zrzutowe szlamu: 

a) Z blachy kwasoodpornej, 

b) Zamontowane pod dennicą.  

 

7) Kontrola napełnienia komory szlamu: 

a) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu, 

b) Chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej, 

c) Możliwość czyszczenia bez demontażu. 

 

8) Króciec ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej: 

a) DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie,  

b) Złącze strażackie,  

c) Zaślepka transportowa, odpowietrznik. 

 

9) Zrzut wody z nad szlamu: 

a) Możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym 

poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych. 

 

10) Pompa ssąca ( kompresor ) – łopatkowa: 

a) Chłodzona powietrzem, 

b) Automatyczne smarowanie,  

c) Wydajność ssania min. 1200 m³/h – do pracy ciągłej, 

d) Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora, 

e) Pompa ssąca zamontowana na ramie pomocniczej, 

f) Filtr powietrza w obudowie aluminiowej z wkładem ze stali kwasoodpornej, 

g) Możliwość pomiaru zużycia łopatek bez rozbierania kompresora. 

 

11) Napęd pompy ssącej: 

a) Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny. 

 

12) System zabezpieczający pompę ssącą: 
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a) Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych 

pływających, 

b) Separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z 

zaworem pływakowym odcinającym o poj. min 100 l z systemem tłumiącym pianę, 

obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego, 

c) System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem 

bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bar, 

d) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego, 

e) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym możliwość ustawienia zaworu  

                         w 3 pozycjach: ssanie /atmosfera / tłoczenie. 

 

 

13) Pompa wysokociśnieniowa: 

a) Pompa nurnikowa URACA KD 718 lub równoważne, 

b) Wydajność min. 330 l/min przy min. 170 bar,  

c) Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej. 

 

14) Napęd pompy wysokociśnieniowej: 

a) Poprzez przekładnię montowaną na wale napędowym i wał kardana,  

b) Parametry przekładni: 

a. wejściowe do przekładni: 

i. prędkość obrotowa min. 3100 obr/min. 

b. wyjściowe na wale do pompy: 

i. moc: min. 280 KM, 

ii. moment obrotowy: min. 1900 Nm, 

iii. prędkość obrotowa: min. 2 200 obr/min, 

iv. ilość dostępnych przełożeń: min.  2 ( +/- 1 oraz +/- 1,25). 

15) Rurociągi pompy ciśnieniowej: 

a) Min. DN25, wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe), 

b) Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu  i 

strat ciśnienia, 

c) Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym, 

d) Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia, 

e) Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali 

kwasoodpornej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 

mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie, 

f) Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody. 

 

16) System zabezpieczający pompę wody: 

a) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy, 

b) Zawór przeciążeniowy, 

c) Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody, 

d) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia, 

e) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody, 

f) Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody. 

 

17) Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo oraz 

poprzez  przełączniki na głównym panelu sterowniczym: 

a) Horyzontalnie zainstalowany na zbiorniku,  

b) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji,  

c) Wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni,  

d) Wysięgnik obracany o kąt min 270 stopni,  
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e) Zasięg na lewą i prawą stronę min. 4500 mm – mierzone od osi obrotu bębna na wąż 

ssawny,  

f) Pokrywa rewizyjna do czyszczenia,  

g) Nawinięty wąż ssawny DN110 o długości min. 20m zakończony złączem 

strażackim. 

 

18) Główny kołowrót ciśnieniowy: 

a) Zainstalowany na tylnej dennicy, 

b) Sterowany hydraulicznie, 

c) Pojemność: min. 120 m. węża  DN25, 

d) Uchylny o kąt min 180 stopni, 

e) Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm, 

f) Licznik wysuwu węża ciśnieniowego, 

g) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża, 

h) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego. 

 

19) Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: 

a) Z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem, 

b) Szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej, 

c) Pojemność: min. 60m węża DN13, 

d) Obracany w poziomie do kąta min. 90 stopni, blokowany w min. 3 pozycjach, 

e) Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem, 

f) Napęd hydrauliczny, 

g) Ręczne wspomaganie układania węża. 

 

20) Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w: 

a) Włącznik główny, 

b) Włącznik jazda / luz / praca, 

c) Włącznik lamp błyskowych, 

d) Włącznik lamp roboczych, 

e) Włącznik systemu ogrzewania wody czystej, 

f) Kontrolka pracy układu ogrzewania. 

 

21) Stanowisko obsługi II:  zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża   

      ciśnieniowego  w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej    

      posiadające: 

1) Wskaźniki: 

a) licznik obrotów silnika podwozia, 

b) kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu, 

c) kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku, 

d) kontrolka wyłącznika awaryjnego, 

e) licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań. 

2) Przełączniki: 

a) praca kompresora: włącz / wyłącz, 

b) ciśnienie: włącz / wyłącz, 

c) zawór klapowy: otwórz / zamknij, 

d) Regulacja obrotów silnika (+/-), 

e) wyłącznik awaryjny, 

f) sterowanie wysięgnikiem. 

3) Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi: 

a) rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego, 

b) otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym,  
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c) potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego. 

 

22) Stanowisko sterowania III, z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:  

a) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij, 

b) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść. 

 

23) Stanowisko obsługi IV, umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane    

      ze  stali nierdzewnej wyposażone w: 

a) Licznik pracy kompresora, 

b) Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej, 

c) Wyłącznik awaryjny, 

d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego, 

e) Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony, 

f) Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie, 

g) Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty, 

h) Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona, 

i) Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz. 

 

24) Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części   

      wyposażone w: 

a) Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego, 

b) Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego. 

 

25) Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe): 

                  Funkcje pilota sterowania radiowego: 

a) podnoszenie / opuszczanie, 

b) wysuwanie / wsuwanie, 

c) obrót : lewo / prawo, 

d) zwijanie/rozwijanie węża ssawnego, 

e) praca kompresorem: ssanie / tłoczenie, 

f) zawór klapowy: otwarty / zamknięty, 

g) ciśnienie wody: włącz/wyłącz, 

h) obroty silnika +/-, 

i) wyłącznik awaryjny. 

 

26) System hydrauliczny: 

a) Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi, 

b) Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji, 

c) Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy. 

 

27) System pneumatyczny: 

a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, 

b)  Dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza,  

c)  Jednostkę obsługową, 

d)  Zawory sterujące, 

e)  Przewody rozprowadzające powietrze. 

 

28) Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.: 

a) Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia, 

b) Podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h, 

c) Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h, 



 6 

d) Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę 

wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej. 

 

29) Stelaże na węże ssawne szczelne z zaworami spustowymi:  

a) Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej, 

b) Długość max. dopasowana do możliwości zabudowy podwozia. 

 

30) Skrzynki na wyposażenie: 

a) Wykonane ze stali kwasoodpornej, 

b) Zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z jednej strony, 

c) Otwierana pokrywa zabezpieczająca – skrzynka z drugiej strony, 

d) Długość całkowita uzależniona od max. wolnego miejsca. 

 

31) Węże na wyposażeniu: 

a) Wąż ciśnieniowy główny min.120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym, 

b) Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13, 

c) Wąż ssący min. 2 sztuki po min. 4 metry (dopasowane do długości stelaży na węże). 

 

32) Oświetlenie do pracy nocnej: 

a) Lampa Led montowana z tyłu na stałe szt. 1 u góry zabudowy - (lokalizacja w 

uzgodnieniu z Zamawiającym). 

b) lampa Led montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt. 

c) lampa Led montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego – 1szt. 

d) lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem lub lampa 

bezprzewodowa z ładowarką samochodową. 

 

33) Oświetlenie ostrzegawcze: 

a) Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy, z napisem „ ZWiK Sp.  

z o.o.” 

b) Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu. 

 

34) Uchwyty transportowe dla: 

a) Węża ciśnieniowego DN25, 

b) Węża ciśnieniowego DN13, 

c) Pistoletu wysokociśnieniowego. 

 

35) Lakierowanie: 

a) Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg standardu RAL Zamawiający poda w 

terminie późniejszym, 

b) Piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów, 

c) Podkład, 

d) Wypełniacze, 

e) Powłoka zewnętrzna farba poliuretanowa dwuskładnikowa, 

f) Powłoka wewnątrz zbiornika - farba do zbiorników balastowych jednostek 

pływających. 

 

36)  Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze: 

a) Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu, 

b) Opisane wszystkie zawory hydrauliczne. 

 

 

37)  Jakość wykonania: 
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a) Producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001:2008, 

b) Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE. 

 

38) Wyposażenie pojazdu: 

a) Dysze na wąż DN25 – 3 sztuki, 

b) Dysze na wąż DN13 – 2 sztuki, 

c) Dysze do pistoletu ciśnieniowego każda inna – 2 sztuki, 

d) „Banan”,  

e) Rolka prowadząca na właz kanału, 

f) Rolka prowadząca dolna, 

g) Gracka wygarniająca, 

h) Zbiornik z wodą i kranikiem, 

i) Zbiornik na odcieki zamontowany na końcu rynny zlewowej z możliwością 

czyszczenia bez demontażu, 

j) Inżektor wykonany ze stali kwasoodpornej, 

k) Kamera najazdowa zamontowana na głównym bębnie ciśnieniowym,  

l) Wciągarka elektryczna 24V z udźwigiem min 100 kg – max 150 kg. 

 

39) Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: 

a) Książka gwarancyjna, 

b) Instrukcja obsługi zabudowy pojazdu, 

c) katalog części w formie rysunkowej, 

d) dokumenty wymagane do rejestracji  

 

40) Dokumenty wymagane wraz z ofertą: 

a) Karta katalogowa pompy wysokociśnieniowej, 

b) Karta katalogowa kompresora,  

c) Karta katalogowa przekładni napędzającej pompę wody, 

d) Certyfikat na wąż ciśnieniowy, 

e) Rysunki 2D oferowanej zabudowy wraz z podwoziem zawierające: 

a. Podstawowe wymiary (długość / szerokość / wysokość), 

b. Naciski na osie. 

f) Rysunki 3D oferowanej zabudowy z podwoziem: 

a. Widok z góry, 

b. Widok – strona lewa / strona prawa, 

c. Widok – tył, 

d. Rysunki muszą mieć zaznaczone główne podzespoły: 

i. Pompa wody, 

ii. Kompresor, 

iii. Przekładnia napędowa do pompy wody, 

iv. Kołowrót na wąż ssawny, 

v. Wysięgnik na wąż ssawny, 

vi. Bęben na wąż ciśnieniowy DN25 oraz DN13. 

vii.  

II. Opis podwozia - używane będące własnością Zamawiającego na którym ma być wykonana    

      zabudowa: 

a) producent:       MAN, 

b) model:             TGM 18/290, 

c) rok produkcji: 2009, 

d) rozstaw osi:     3,60 m, 

e) moc:                213 kW, 

f) zawieszenie: 
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a. przód: mechaniczne – resory paraboliczne i stabilizatory, nośność: 69,58 kN, 

b. tył: pneumatyczne (na poduszkach powietrznych i stabilizatory, nośność: 112 kN. 
 

(Wykonawca odbiera podwozie na własny koszt i ryzyko po podpisaniu umowy i jest za nie 

odpowiedzialny aż do momentu odbioru gotowego pojazdu przez Zamawiającego) 

 

 

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego 

mieszczącej się w Sulęcinie ul. Ignacego Daszyńskiego 58. 

Przed dostarczeniem do Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania wszelkich przeglądów niezbędnych do rejestracji pojazdu wraz z zabudową oraz 

przygotuje wszystkie dokumenty do tego potrzebne. 

Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie 

protokołu odbioru. 

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

1. Maksymalny termin wykonania zamówienia to 10 tygodni od zawarcia umowy. Wykonawcy 

zobowiązani są wskazać termin wykonania zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do 

SIWZ). 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków .                                                                                                                                                                                                   

1. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

wykonanych w tym okresie poprzez wykazanie realizacji przynajmniej trzech dostaw pojazdu o 

parametrach zabudowy nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego  w powyższej 

specyfikacji w punkcie III – Wymagania Zamawiającego, o wartości nie mniejszej niż 500.000 

zł netto (każdy z osobna). – załącznik nr 6. Do wykazu należy załączyć dokumenty 

potwierdzające, że dostawy zrealizowane przez Wykonawcę zostały należycie wykonane. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają na wykonawcę obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej          

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

3. Z postępowania wyklucza się: 

a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 

b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
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skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, 

g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, 

h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

i)  

 

VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, które zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:  

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć 

wraz z ofertą: 

1. Formularz oferty. 

2. Dowód wniesienia wadium. 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym  

z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym 

z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

 

5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

w sytuacji: 

1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
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pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez 

osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w punkcie 3 i 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

7. Wszystkie dokumenty opisane w punkcie III, podpunkcie 40 SIWZ. 

8. Wykaz dostaw na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 

9. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

10. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż 

sześć miesięcy przed terminem składania ofert. 

11. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem 

składania ofert. 

12. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium. 

          Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

- 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy PLN) 

          Wadium musi być wniesione najpóźniej dzień przed terminem składania ofert.  

 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

• pieniądzu – tylko i wyłącznie wpłata na konto, 

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

• gwarancjach bankowych, 

• gwarancjach ubezpieczeniowych, 

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 

 

Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: PKO 

SA. Konto numer: 89 1240 3624 1111 0010 6930 5688 

W razie wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dołączyć do oferty dowód 

wniesienia wadium. Wadium wniesione w inny sposób wymaga przedłożenia do oferty oryginału 

dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
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1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Zamawiający             

nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych.  

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, 

tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna 

jest wersją wiążącą. 

6. Pozostałe dokumenty (poza formularzem oferty i oświadczeniami) załączone do oferty mogą być 

złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana       

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny być parafowane 

przez Wykonawcę. 

8. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

winna być umieszczona informacja o liczbie stron.  

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do 

oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.  

10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

12. Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób    

      umożliwiający odesłanie oferty pocztą do Wykonawcy:  

nazwa i adres Zamawiającego,  

nazwa i adres Wykonawcy.  

 

     Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy zamknąć a, następnie umieścić w kopercie     

      zewnętrznej opisanej w następujący sposób:  

    Oferta na  

„Dostawa zabudowy do czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości 

ciekłych.” 
      Nie otwierać przed dniem 23.10.2017. r. , godz.: 13:00.”  

 Obie koperty po umieszczeniu w nich dokumentów należy zamknąć/zakleić w sposób      

 uniemożliwiający przypadkowe otwarcie.  

 

13.  Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.  

14. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona  

Wykonawcy bez otwierania.  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
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zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak złożona oferta, w kopercie 

oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian z napisem   na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane.  

 

 

IX. Kompletna oferta powinna zawierać:  

1. Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik   nr 

2 do SIWZ.  

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu. 

5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż sześć 

miesięcy przed terminem składania ofert. 

6. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert. 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8. Wzór Umowy – załącznik nr. 4. 

9. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr. 5. 

10. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. VI niniejszej SIWZ. 

 

 

X. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. 

     Zamawiający przewiduje pisemny, elektroniczny sposób kontaktowania się Wykonawców       z 

Zamawiającym. Dane adresowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji             w  

Sulęcinie Spółka z o.o.   ul. Ignacego Daszyńskiego 58 , 69-200 Sulęcin, 

     tel.  0 95 755 46 56, 

     e-mail : sekretariat@zwiksulecin.pl 

     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. Potwierdzenie odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej w postaci 

wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie wiadomości. Zamawiający podaje 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 700 do 1500.  

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć tylko w formie pisemnej. 

1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.zwiksulecin.pl.  

2. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Prezes Zarządu Wiesław Zbiorczyk. 

 

XI. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
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3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

4. Postanowienia umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

5.Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Regulaminie zamówień 

podprogowych dla kwot sektorowych.  

6. Niniejszą Specyfikację można odebrać na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:  

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Ignacego Daszyńskiego 58,                   

69-200 Sulęcin, pok. nr 2 – lub drogą pocztową. Specyfikacja jest bezpłatna. 

 

XII. Termin związania ofertą wynosi 40 dni.  

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Ignacego Daszyńskiego 58,  69-200 Sulęcin.  sekretariat – pok. 

Nr 3,  w terminie do dnia 23.10.2017 r. do godz. 12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sulęcinie przy ul. Ignacego   

Daszyńskiego 58, w pokoju nr 2, w dniu 23.10.2017 r. o godz. 13:00. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

 

XIV. Obliczanie ceny oferty  

     Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, 

upusty, transport do Zamawiającego itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w SIWZ. 

Ceną jest kwota netto podana w załączniku nr 1 do SIWZ („Formularz oferty”). 

Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi. 

Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego 

wartość bez kwoty podatku.  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych). 

Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Kryterium I „Łączna cena ofertowa netto” – C 50% 

Kryterium II „Termin dostawy” – T 30% 

Kryterium III „Gwarancja” – G 20% 
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W kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona 

w następujący sposób:  

Pof  = 50 x Cmin  /  Cof 

 

 Zakładając, że 

Pof    – ilość punktów dla badanej oferty  

Cof    – wartość badanej oferty w ocenianym kryterium 

Cmin – najniższa wartość w ocenianym kryterium 

 

 

W kryterium II (T) oceniany będzie termin realizacji zamówienia. 

Zgodnie z SIWZ zaoferowany termin realizacji zamówienia  nie może być dłuższy niż 10 tygodni 

od zawarcia umowy  (w przypadku  zaoferowania terminu realizacji zamówienia  dłuższego niż 10 

tygodni, oferta zostanie odrzucona). 

 

W tym kryterium liczba przyznanych punktów poszczególnym Wykonawcom, przyznawana będzie 

według poniższej zasady (w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy w Formularzu 

oferty): 

       0 pkt – termin dostawy od 8 do 10 tygodni od zawarcia umowy 

10 pkt – termin dostawy od 4 do 8 tygodni od zawarcia umowy 

30 pkt – termin dostawy 4  tygodnie  i mniej od zawarcia umowy 

 

 

 

W kryterium III (G) oceniany będzie okres gwarancji na zabudowę. 

W tym kryterium liczba przyznanych punktów poszczególnym Wykonawcom, przyznawana będzie 

według poniższej zasady (w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy w Formularzu 

oferty): 

         10 pkt – 12 miesięcy,  

       20 pkt – 24 miesiące i więcej, 

 

Zaoferowanie terminu krótszego niż 12 miesięcy  skutkować będzie odrzuceniem  oferty.  

Brak wpisu ceny i/lub terminu dostawy i/lub gwarancji lub wpisanie wartości 0 w załącznik nr 1 

Formularz ofertowy skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

 

2. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą 

wszystkich kryteriów i wynosi 100.  

3. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę 

punktów (S) obliczoną wg wzoru  

S= C + T + G 

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów  

S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 3.  

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
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Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną . 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

Sposób oceny ofert  

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,  

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z 

zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek 

rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian 

w treści oferty.  

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 

i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 

według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

4. Zamawiający uzna, że cena ryczałtowa podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo  

bez względu na sposób jej obliczenia. 

 

XVI. Udzielenie zamówienia  

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę wykonawcy, jego 

siedzibę, adres a także inne informacje wymagane Regulaminem udzielania zamówień 

podprogowych dla kwot sektorowych. 

2. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę zgodną z załącznikiem nr 2 do SIWZ,  

3. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę w terminie wyznaczonym przez tego pierwszego, z 

tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej.  

 

   

Sulęcin 06.10.2017 r.                                                ZATWIERDZAM: [ podpis w oryginale] 
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Sulęcin, dnia                 r 

 

 

 

 

Strona  

Z ogólnej liczby 

stron 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz oferty  
 

Dostawa zabudowy do czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości ciekłych. 
 

Wykonawca : 

nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres firmy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(kod, miejscowość, ulica) 

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia,  

za cenę brutto : .................................. zł (słownie:……………) 

należny podatek VAT - ….% - ………………..zł 

cena netto:……………………………. zł (słownie: …………….) 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

3. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu,/jako partner konsorcjum zarządzanego 

przez .............................................................................................................................*) 
 (nazwa lidera) 

a) Oświadczamy, że: 

 oferujemy realizację  przedmiotu zamówienia w terminie do ……..… tygodni od                                                                                                   

podpisania umowy,        

 udzielamy  12 / 24  miesięcy gwarancji zabudowę  (liczone od momentu przekazania w 

użytkowanie przedmiotu zamówienia),                     

 zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 

 uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty, 

 wszystkie niezbędne materiały i koszty (transport) związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały 

wliczone w cenę ofertową, 

 w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy  się do bezpłatnych usług serwisowych, 

 wskażemy serwis dokonujący napraw gwarancyjnych w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu 

telefonicznego, faksowego bądź e-mailowego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego 

 przedmiot zamówienia wykonamy: sami następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć  

podwykonawcom: 
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L.p. Nazwa części zamówienia Firma podwykonawcy 
 
 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

 akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 

 akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

 jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT* - Nasz  numer NIP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych - Nasz numer 

identyfikacyjny REGON : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

a) podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

b) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia .......................................................  

      (imię  i nazwisko) 
 

7. Oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania. 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od Do 

    

    

 

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

W przypadku, gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7. 

 

*) niepotrzebne skreśli 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

 

 

.................................................... 

           ( podpis i pieczęć ) 

 

Data : .......................................... 
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Strona  

z ogólnej liczby  

(pieczęć Wykonawcy) 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa zabudowy do czyszczenia 

kanalizacji oraz odsysania nieczystości ciekłych, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

                                                                                                                                                             (podpis)\ 

Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1 
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Strona  

z ogólnej liczby  

(pieczęć podmiotu) 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia Dostawa zabudowy do czyszczenia 

kanalizacji oraz odsysania nieczystości ciekłych, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK nr 4  
Umowa Nr …. 

 
Zawarta w dniu……………... pomiędzy Zamawiającym, tj. ……………………………… 

reprezentowanym przez : ……………………………………… 

a Wykonawcą tj. : ………………………………….. 

(nazwa firmy, forma prawna, adres)  

reprezentowanym przez : …………………………………………………. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy - ………………………………………………….. 

Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od podpisania umowy do ………. tygodni tj. do dnia ………….          

W razie niewykonania umowy w przypisany terminie Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do 

odstąpienia od umowy. Zamawiający może skorzystać z tego prawa w ciągu tygodnia od upływu dnia, w 

którym umowa miała być wykonana w myśl zdania pierwszego.  

 

§ 4 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji na zabudowę, 

a) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy, 

b) w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej obsługi serwisowej 

(Zamawiający pokrywa standardowe koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z 

cenami przeciętnymi ich cenami funkcjonującymi na rynku. 

c) maksymalny czas usunięcia usterki przez Wykonawcę  – 3 dni kalendarzowe, 

d) w przypadku braku możliwości usunięcia usterki w terminie określonym w lit. c) Wykonawca ustali 

z Zamawiającym inny termin  naprawy oraz na wniosek Zamawiającego podstawi sprzęt zastępczy o 

zbliżonych parametrach na koszt Wykonawcy, 

e) Zamawiający dokonuje usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, za wiedzą 

Wykonawcy w przypadku: 

aa) bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki, 

bb) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie    

usunięcia usterki. 

      2. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumenty gwarancyjne. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie brutto: ………….. 

2. Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie  protokołu 

odbioru. Termin zapłaty wynagrodzenia nie może być krótszy niż 21 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru przez Zamawiającego. W przypadku wystawienia faktury zawierającej błędy, termin zapłaty 

wynagrodzenia liczony będzie od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na 

fakturze.                                                        

4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 6 

1.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:. 

2.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:. 

 

 

§ 7 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 

§ 8 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

§9 

1. Zamawiający może nałożyć karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

w wysokości 20% wynagrodzenia, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień 

przekroczenia terminu o którym mowa w § 3,  

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c lub d), w 

wysokości 2% wynagrodzenia, 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnień do dochodzenia  kar umownych. 

 

§ 10 

1. Osobami koordynującymi realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest : ………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest …………………………. 

3. Zmiany osób, o których mowa w  ust. 1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio 

Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta i Regulamin 

udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych. 
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Strona  

z ogólnej liczby  

(pieczęć Wykonawcy) 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Zamówienie p.n.: Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania 

nieczystości ciekłych. 

Nazwa i adres Wykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZAM, że stosownie do treści rozdz. V pkt. A ppkt.9) SIWZ wykonaliśmy następujące zamówienia, 

obejmujące wymienione poniżej dostawy: 

 

 

 

Lp. 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

 

 

Całkowita 

wartość 

netto 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  

 
       Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.  

 

 

 

 

    

2.  

 

 

 

 

    

3.  

 

 

 

 

    

 
Do wykazu załączam dowody ( dowodami są: poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej- w tej sytuacji Zamawiający 

wymaga dołączenia do oferty wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie poświadczenia), że dostawy te 

zostały wykonane należycie : 
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Podpisy: 
Lp Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię 

osoby/osób 

upoważnionych 

do podpisania 

oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby/osób 

upoważnionych 

do podpisania 

oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość i 

data 

1      

 


