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I. NAZWA I ADERES ZAMAWIAJĄCEGO 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 

ul. Pod Otomino 44 

83-330 Żukowo 

www.skzukowo.pl 

NIP: 5891962110 

REGON: 220793020 

 

IA.  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC WYKONAWCY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

zamawiający informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Pod 

Otomino 44, 83-330 Żukowo; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Piotr Derra, 

p.derra@skzukowo.pl, 885 561 002; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/14/D/18 prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwaną 

„ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1    

lit. c RODO.”  

 

mailto:p.derra@skzukowo.pl


 
 
 
 

3 
 

*   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Jest to zamówienie sektorowe, poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, tj. poniżej 443 000 euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie ustawy Pzp, w procedurze poniżej kwoty 221 000 euro. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ciśnieniowo-ssącego 

do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3., o następujących parametrach: 

 

PODWOZIE 
 

Lp. Opis  Wymagania szczegółowe 
 

1. Podwozie - fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 
- rozstaw osi max. 3900 mm 
- rodzaj napędu 6x2-4 BL 
- oś tylna kierowana, podnoszona 
- kabina kierowcy średnia „M” 
- kolor kabiny kierowcy biały 
- dopuszczalna masa rejestracyjna 26 000 kg 
- dopuszczalna nośność techniczna 28 000 kg (9,0t/11,5t/7,5t) 
- kierownica po stronie lewej, podwozie do ruchu prawostronnego 
 

2. Silnik - spełniający wymagania EURO 6 
- pojemność min. 10 500 cm3 

- moc min. 420 KM 
- moment obrotowy min. 2000 Nm 
- system chłodzenia o podwyższonej wydajności do pracy na postoju 
- siatka chroniąca chłodnicę przed owadami 
- hamulec silnikowy 
- kompresor (sprężarka powietrza) min. 2 cylindrowy 
 

3. Sprzęgło i skrzynia 
biegów 

- skrzynia biegów automatyczna 
- skrzynia biegów dwusprzęgłowa 
- chłodnica oleju skrzyni biegów 
- przystawka mocy zasilająca agregaty zabudowy do czyszczenia 
  kanalizacji niezależna od skrzyni biegów 
 

4. Osie i zawieszenie - oś przednia wzmocniona 
- nośność osi przedniej min. 9,0 t 
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- stabilizator osi przedniej 
- zwieszenie osi przedniej – resory stalowe 
- oś napędowa z blokadą dyferencjału 
- nośność osi napędowej min. 13,0 t 
- oś trzecia kierowana i podnoszona 
- nośność osi trzeciej min. 7,5 t 
- zawieszenie osi napędowej i trzeciej pneumatyczne 
- dodatkowy stabilizator osi napędowej i trzeciej 
 

5. Koła i opony - felgi stalowe osi przedniej i trzeciej 11,75 x 22,5 
- felgi stalowe osi napędowej 9 x 22,5 
- rozmiar opon osi przedniej i trzeciej 385/65 R 22,5 
- rozmiar opon osi napędowej 315/80 R 22,5 
- osłony na nakrętki śrub mocujących 
 

6. Rama i 
wyposażenie 

- długość ramy i elementy montażowe fabrycznie zgodne z wymogami  
  producenta zabudowy do czyszczenia kanalizacji 
- zbiornik paliwa aluminiowy min. 300 litrów 
- zbiornik na AdBlue min 60 litrów 
- obydwa zbiorniki po jednej stronie pojazdu 
- zbiorniki zamykane na klucz 
- dodatkowa osłona systemu dozowania AdBlue 
- rura wydechowa wyprowadzona do góry za kabiną kierowcy 
- zderzak stalowy 
- osłony zabezpieczające przed wjazdem pod podwozie 
 

7. Układ hamulcowy - hamulce z przodu i z tyłu tarczowe 
- elektronicznie kontrolowane systemy ABS i ASR 
- elektroniczna kontrola układu pneumatycznego hamulców z  
  automatycznym podgrzewaniem i odwadnianiem 
- zbiorniki sprężonego powietrza  
- zewnętrzne przyłącze do sprężonego powietrza z przodu 
- światła awaryjne podczas gwałtownego hamowania 
 

8. Kabina kierowcy - dzienna średnia typ „M” 
- ściana tylna bez okien 
- zawieszenie i mocowanie kabiny standardowe na sprężynach 
  stalowych 
- podnoszenie kabiny hydrauliczne 
- wywietrznik dachowy 
- stopnie wejściowe elastyczne 
- lusterka zewnętrze regulowane i podgrzewane elektrycznie 
- zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna 
- sygnał dźwiękowy pneumatyczny 
- centralny zamek z dwoma kluczami 
- siedzenie kierowcy pneumatyczne komfortowe z podłokietnikami 
- siedzenie pasażera pneumatyczne komfortowe 
- kierownica wielofunkcyjna, do obsługi radia, telefonu i komputera 
  pokładowego 
- maty gumowe po stronie kierowcy i pasażera 
- wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne 
- tachograf cyfrowy 
- komputer pokładowy 
- radio z systemem Bluetooth do obsługi telefonu 
- przygotowana wiązka elektryczna do podłączenia np. modułu GPS 
- gniazdo elektryczne 24 V min. 15 A 
- gniazdo elektryczne 12 V min. 15 A 
- oświetlenie stopni kabiny 
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- klimatyzacja 
- złącze sprężonego powietrza wewnątrz kabiny 
 

9. Wyposażenie 
elektryczne 

- akumulatory min. 2 x 170 Ah, bezobsługowe 
- alternator min. 100 A / 28 V 
- sterownik zawieszenia pneumatycznego na kablu 
- przyłącza elektryczne do zabudowy komunalnej dostosowane do  
  potrzeb zabudowy 
- światła do jazdy dziennej LED 
- światła przeciwmgłowe 
- światła obrysowe LED 
- przyłącze do świateł ostrzegawczych  
- światła ostrzegawcze „koguty” na dachu kabiny – 2 szt. 
- ogranicznik prędkości 89 km/h  +/- 1 km 
- kontrola stabilizacji jazdy ESP 
- kontrola pasa ruchu 
- asystent antykolizyjny 
- asystent hamowania 
- tempomat 
- wspomaganie ruszania z ograniczeniem do 30 km/h 
 

10. Wyposażenie 
dodatkowe 

- dodatkowa osłona przeciwpyłowa 
- apteczka 
- trójkąt awaryjny 
- kamizelka ostrzegawcza 
- lampa awaryjna pomarańczowa 
- pistolet pneumatyczny z wężem 
- kliny pod koła 2 szt. 
- gwarancja na układ napędowy min. 3 lata 
 

 
 

ZABUDOWA 
 

Lp. Element zabudowy Wymagania eksploatacyjne i konstrukcyjne 

1. Zbiornik - zbiornik cylindryczny wykonany ze stali konstrukcyjnej, z wypukłymi 
  dennicami, wzmocniony wspawanymi pierścieniami wodoszczelnymi 
- grubość blachy min. 6 mm 
- pojemność całkowita min. 12 000 litrów 
- posadowiony elastycznie na ramie pomocniczej w siodle ustalającym 
- rama pomocnicza cynkowana ogniowo 
 

2. Podział i 
funkcjonalność 
zbiornika 

- zbiornik podzielony na komorę wody i szlamu przesuwnym tłokiem 
  (przegrodą) z regulacją ich pojemności min. w trzech pozycjach 
- rygle blokujące tłok po obydwu stronach zbiornika obsługiwane ręcznie 
 

3. Napełnianie 
komory wody 

- system rurociągów min. DN50 z zaworem odcinającym 
- przyłącze do węża strażackiego typu Storz C 
- system zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej 
- pomiar poziomu napełnienia w rurze podglądowej z pływakiem 
- opróżnianie zbiornika rurociągiem DN80, wyposażonym w zawór 
  kulowy i złącze strażackie Storz B 
- możliwość napełnienia z otwartych zbiorników wodnych 
 

4. Opróżnianie 
zbiornika szlamu 

- pomiar napełnienia zbiornika szlamu wskaźnikiem pływakowym 
  umieszczonym na dennicy tylnej i wyposażonym w skalę np., 0, ¼, ½, 
¾, 1 
- opróżnianie pneumatycznie przesuwanym tłokiem 
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- ciśnienie przesuwające tłok wytwarzane pompą próżniową 
- tłok wyposażony we właz rewizyjny  
- pojedyncza uszczelka do uszczelnienia tłoka z regulacją ciśnienia 
  na pulpicie sterującym lub podwójna uszczelka bez regulacji ciśnienia 
  

5. Rynna zrzutu 
Szlamu 

- wykonana ze stali kwasowej 
- zamocowana po dennicą opróżniającą i płaszczem zbiornika 
- osłaniająca elementy podwozia przed zabrudzeniem podczas 
  Opróżniania 
 

6. Dennica 
opróżniania 

- otwierana do góry, wzmocniona na całym obwodzie 
- uszczelka pomiędzy płaszczem zbiornika i dennicą olejoodporna 
- podnoszona siłownikami hydraulicznym z systemem automatycznie 
  zabezpieczającym przed opadnięciem w przypadku zaniku ciśnienia 
- ryglowanie dennicy po zamknięciu hydrauliczne min. 2 punktowe 
- zawory do obsługi dennicy w polu pozwalającym na bezpośrednią 
  obserwację wykonywanych czynności 
- w dolnej części dennicy króciec ssania i opróżniani DN100 z ręcznym 
  zaworem kulowym DN100 
- sprzęgło do węża typu V-Perrot z zaślepką transportową 
 

7. Zrzut wody z nad 
szlamu 

- zrzut wody z nad szlamu poprzez główny wąż ssący bezpośrednio 
  do kanału 
- pływakowy system DN100 zamontowany wewnątrz zbiornika szlamu 
- wypompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej 
 

8. Pompa ssąca - wydajność pompy ssącej min. 1600 m3/h 
- wymuszony system chłodzenia dla długotrwałej pracy 
- napęd pompy przekładnią pasową z przystawki mocy 
- załączanie pompy sprzęgłem pneumatycznym 
- system napinania pasów napędu pompy  
- zabezpieczenie pompy składające się min. z poniższych elementów: 

• komora z zaworami kulowymi nad zbiornikiem szlamu 

• separator odśrodkowy z blaszanym filtrem szczelinowym 

• komora z filtrem siatkowym i zaworem kulowym 

• tłumik wydechu z separatorem olejowym 

• atestowany zawór bezpieczeństwa 0,5 bar 

• zawór ograniczający podciśnienia 

• pneumatycznie sterowany zawór 4 – drogowy 
 

9. Pompa 
ciśnieniowa 

- wydajność pompy ciśnieniowej min. 330 l/min 
- ciśnienie robocze min. 160 bar 
- napęd pompy przekładnią pasową z przystawki mocy 
- załączanie pompy sprzęgłem pneumatycznym 
- system napinania pasów napędu pompy  
- zabezpieczenie pompy składające się min. z poniższych elementów: 

• grawitacyjny napływ wody z zaworem odcinającym 

• filtr siatkowy ze stali kwasoodpornej w obudowie aluminiowej 

• pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody 

• pneumatycznie sterowany zawór ciśnieniowo przeciążeniowy 

• bezstopniowa regulacja ciśnienia 

• automatyczne wyłączenie pompy w przypadku braku wody 
 

10. Wąż ssący - kołowrót węża ssącego zabudowany nad zbiornikiem horyzontalnie 
- ocynkowany ogniowo 
- napęd kołowrotu hydrauliczny 
- pojemność bębna min. 20 metrów węża DN125 
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11. Główny wąż 
ciśnieniowy 

- kołowrót węża ciśnieniowego zabudowany horyzontalnie nad 
  zbiornikiem z przodu zabudowy 
- ocynkowany ogniowo 
- napędzany hydraulicznie 
- wyposażony w automatyczną układarkę węża 
- pojemność bębna min 200 mb węża DN25 
lub 
- kołowrót węża ciśnieniowego zabudowany na dennicy 
ocynkowany ogniowo 
- napędzany hydraulicznie 
- wyposażony w automatyczną układarkę węża 
- pojemność bębna min 240 mb węża DN25 
 

12. Wysięgnik 
hydrauliczny 

- wspólne prowadzenie węża ciśnieniowego i ssącego nad studnię 
- dodatkowe napędy hydrauliczne dla obydwu węży zapewniające 
  stałe płynne prowadzenie i zabezpieczenie przed splątaniem 
- wysięgnik zamontowany na dennicy tylnej napędzany hydrauliczną 
  przekładnią ślimakową 
- obrót wysięgnika min 1900 
- ramię wysięgnika składane i wysuwane teleskopowo hydraulicznie 
- wysokość podnoszenia min. 2600 mm 
- udźwig min. 490 kg 
- winda elektryczna lub hydrauliczna o udźwigu min. 250 kg 
- zasięg wysięgnika 5000 mm na prawą stronę od środka pojazdu, 
  min. 3000 mm na lewą stronę od środka pojazdu i 3500 mm z tyłu 
 

13. Wąż ciśnieniowy 
pomocniczy 

- kołowrót węża pomocniczego zamontowany z prawej strony z tyłu 
- pojemność do 80 mb węża DN13 
- obsługiwany hydraulicznie 
- wyposażony w armaturę obiegu wody i by-pass 
- pistolet ciśnieniowy w uchwycie transportowym 
- kołowrót ocynkowany ogniowo 
 

14. Stanowisko 
obsługi I 
 

- zabudowane w szafce ze stali kwasowej 
- oświetlenie LED stanowiska obsługi 
- ze stanowiska obsługiwane min. poniższe funkcje: 

• sterowanie obrotami silnika (-/+) 

• obrotomierz 

• silnik start-stop 

• załączanie przystawki mocy (włącz/wyłącz) 

• pompa ssąca (włącz/wyłącz) 

• vakumetr 

• sterowanie zaworem czterodrogowym 

• pompa ciśnieniowa (włącz/wyłącz) 

• ciśnienie wody (włącz/wyłącz) 

• manometr 

• zawór DN13 (otwórz/zamknij) 

• zawór DN25 (otwórz/zamknij) 

• zasuwa węża DN125 (otwórz/zamknij) 

• przesuw tłoka (przegrody w zbiorniku) 

• zrzut wody z nad szlamu 

• sterowanie ciśnieniem w uszczelce 

• manometr ciśnienia uszczelki 

• oświetlenie nocne miejsca pracy (włącz/wyłącz) 

• wyłącznik bezpieczeństwa 
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15. Stanowisko 
obsługi 
II 

- pilot zdalnego sterowania radiowego. Zamawiający dopuszcza 
możliwość  zastosowania opcjonalnego kabla 10 mb 
- ładowarka akumulatorów pilota 
- dwa akumulatory do pilota 
- zdublowane funkcje  z co najmniej stanowiska nr 1 
- sterowanie wysięgnikiem hydraulicznym 
- wyłącznik bezpieczeństwa 
 

16. Stanowisko 
obsługi 
III 

- ręczne zawory hydrauliczne do obsługi poniższych funkcji: 

• odwijanie i zwijanie węża ssącego 

• odwijanie i zwijanie węża DN25 

• odwijanie i zwijanie węża DN13 

• obracanie wysięgnika z wężami (prawo/lewo) 

• podnoszenie i opuszczanie wysięgnika 

• sterowanie wysuwem teleskopowym 

• ryglowanie dennicy opróżniającej 

• podnoszenie/opuszczanie dennicy 
 

17. Osłony boczne 
kołowrotów na 
zbiorniku 

- wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zbiornika 
- do wykorzystania jako tablice reklamowe 
- malowane w kolor zabudowy 
 

18. Osłony modułu 
Pomp 

- osłony otwierane na boki z zamkami ryglowymi 
- wykonane z tworzywa sztucznego lub lekkiego metalu 
- malowane w kolorze zabudowy 
 

19. Wanna na węże 
ssące 

- otwarta wanna po lewej stronie zabudowy w kolorze naturalnym 
- wykonana ze stali kwasowej 
- zamontowana na stabilnej konsoli ramy pomocniczej 
- długość dostosowana do wolnego miejsca wzdłuż zbiornika 
 

20. Szafki na 
wyposażenie 

- wykonane ze stali kwasowej zamykane podwójnymi zamkami 
- zabudowane po prawej stronie zabudowy na stabilnej konsoli 
- klapy otwierane do góry, podtrzymywane sprężynami gazowymi 
- długość dostosowana do wolnego miejsca wzdłuż zbiornika 
 

21. Szafka dodatkowa - wykonana ze stali kwasowej 
- zamontowana w wolnym miejscu pod ramą 
 

22. Skrzynia na 
odpady 

- wykonana ze stali kwasowej 
- montowana na zawiasach do łatwego opróżniania 
- pojemność min. 30 litrów 
 

23. Imadło montażowe - szerokość szczęk min 120 mm 
- zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie galwaniczne) 
- zamontowane z tyłu po prawej stronie na wysuwanej podstawie 
 

24. Uchwyty 
transportowe 

- do hydrantu i klucza hydrantowego 
- do słupków ostrzegawczych 
- do łopaty i szczotki wraz z narzędziami 
- do drabiny aluminiowej 
 

25. Oświetlenie 
robocze 

- 1 szt. na wysięgniku hydraulicznym 
- 1 szt. z tyłu na środku zbiornika – włączany z kabiny kierowcy 
- 4 szt. z boków zabudowy – załączane na pulpicie sterowniczym 
- ostrzegawcze lampy „koguty” – 2 szt. zamontowane na wysięgniku, 
  zabezpieczone koszami osłonowymi 
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26. Kamera cofania - zamontowana na wysięgniku z tyłu na dennicy 
- monitor kolorowy min 7” w kabinie kierowcy 
 

27. Kącik sanitarny - zbiornik izolowany 5 litrów 
- ogrzewanie elektryczne wody 
- dozowniki na mydło i środki dezynfekcyjne 
- pojemnik na ręczniki papierowe 
 

28. Licznik długości 
węża DN25 

- elektroniczny pomiar odwijanego węża 
- cyfrowy wyświetlacz z tyłu zabudowy 
- pomiar czyszczonego odcinka 
- pamięć dzienna wykonanej pracy 
 

29. Wyposażenie 
robocze 

- wąż ciśnieniowy DN25 min. 160 m 
- wąż ciśnieniowy DN13 min. 60 m 
- wąż ssący DN125 min. 20 m 
- dysza ciągnąca do węża DN25 – 1 szt. 
- dysza „bomba” do węża DN25 – 1 szt. 
- dysza do usuwania zatorów do węża DN25 – 1 szt. 
- dysza ciągnąca do węża DN13 – 1 szt. 
- dysza do usuwania zatorów do węża DN13 – 1 szt. 
- osłona węża na krawędź kanału – 1 szt. 
- krata zabezpieczająca studnię z rolką do węża – 1 szt. 
- haki do otwierania studni – 4 szt. 
 

30. Osłony podwozia - zabezpieczenia przeciw wjazdowe z tyłu i z boków pojazdu 
- otwierane siatki zabezpieczające na lampach tylnych 
- światła obrysowe 
 

 
31. 

Lakierowanie - kolor zabudowy niebieski 
- lakierowanie min. 4 warstwowe 
- grubość lakieru min. 120 µm 
 

32. Ogrzewanie do 
pracy w zimie 

- przepływowy podgrzewacz wody roboczej o mocy min 20 kW 
- pompa obiegowa przepompowująca podgrzaną wodę przez pompę 
wody i węże robocze 
- praca do -150C 
 

33. Dokumentacja 
techniczna 

- homologacja na pojazd kompletny lub dokumenty umożliwiające 
  rejestracje jednostkową jako samochód specjalny do czyszczenia 
  kanalizacji 
- instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim w 
  wersji papierowej i elektronicznej 
- schematy ideowe instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej 
- deklaracja zgodności EU 
 

  

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: max 15 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca określi 

termin realizacji zamówienia w formularzu oferty. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:   

             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:   

             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:   

 

 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy o 

podobnym charakterze do dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. dostawy co 

najmniej trzech fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych do hydrodynamicznego 

czyszczenia kanalizacji. 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.  

Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

 zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, w/w 

podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają  

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt  12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1) i pkt 4) ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego  

majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844). 

3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z 

zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 25 

ust. 5 pkt 4) ustawy pzp). 

 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny 

spełniania został określony w dziale V pkt 1 niniejszej SIWZ, należy złożyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 

b) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ); 

c) opcjonalnie: zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

3. W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, wykonawcy zobowiązani są złożyć specyfikację techniczną pojazdu. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 po opublikowaniu 

na stronie internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w 

terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp.  W przypadku, gdy wykonawca należy 

do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym 

postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić 
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dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ). 

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126). 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel wykonawcy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty. 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych przez zamawiającego w niniejszej SIWZ oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie 

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

ZP/14/D/18 

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

postępowania w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za 

pomocą poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail). 

4.1. pisemnie, na adres: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 

Żukowo; 

4.2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: k.redzimska@skzukowo.pl; 

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub 

odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00 jest: Karolina Redzimska 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ. 
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9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się 

integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wykonawców. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 

tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest, SIWZ. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, 

wadium w wysokości: 45 000 PLN. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 

z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr 76 

8328 0007 2001 0014 1989 0002, SGB-Bank S.A., z dopiskiem: „wadium - dotyczy 

postępowania nr ZP/14/D/18”. 

 

Uwaga! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 

rachunku bankowym zamawiającego. 

 

4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). – e). następuje poprzez 

doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w siedzibie zamawiającego: ul. Pod Otomino 

44, 83-330 Żukowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub przesłanie 

na powyższy adres. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, 

gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy pzp, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku 

poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie zamawiającego i oraz obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę. W 

przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, zamawiający 

uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu.  

7. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.  
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8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy pzp.  

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego.  

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na zasadach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy 

pzp. 

 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla przedmiotu 

zamówienia. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 

3. Na kompletną ofertę składają się: 

L.p. Dokument 
Numer 

załącznika 

1 
Formularz oferty 

 
załącznik nr 1 

2 
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

 
załącznik nr 2 

3 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
załącznik nr 3 

4 
Kopia potwierdzenia wniesienia wadium - dokument zalecany do 

załączenia 
 

 

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 

oferty były spięte, a strony ponumerowane. 

5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 

i czytelną techniką. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
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8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej (w przypadku osób fizycznych). 

Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną 

pieczątką. 

9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składa się w oryginale. 

10. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu 

wykonawcy. 

11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  

15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 

       Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 

       ul. Pod Otomino 44 

       83-330 Żukowo 

 

Opis: „Oferta na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji - ZP/14/D/18 

                       NIE OTWIERAĆ PRZED  07.09.2018 r. godz. 09:00”     

    

16. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu 

na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a 

opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

17. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 

błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

18. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 

udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 
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PEŁNOMOCNICTWO 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 

podpisania nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 

- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

- ustanowionego pełnomocnika; 

- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) 

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może 

być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 

potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii. 

 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, to w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), wykonawca 

powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, 

które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. 

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone 

przez wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. 

 

 

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich 

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. 

W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych 

wykonawców.  

4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VII pkt 2 każdy wykonawca składa w imieniu 

własnym, pozostałe dokumenty wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

6. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może zażądać przedłożenia umowy 

regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie. 
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo, w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  07.09.2018 r. o godz.  08:45.  

3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie 

jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania 

listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2018 r. o godz. 09:00  w siedzibie zamawiającego:  

ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwierania ofert zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz 

pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej  informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przekazuje zamawiającemu (w oryginale) 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp.  W przypadku, gdy wykonawca należy do 

jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym 

postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

11. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

12. Zamawiający, w związku z art. 24aa, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 

zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli powyższy 

wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

13. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie w szczególności wadliwy 

wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania 

są prawidłowe. 

15. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 

24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i pkt 4) ustawy pzp. 

16. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

17. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 

ustawy pzp. 
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18. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 

ustawy Pzp. 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową 

i terminową realizacją zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty 

nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

5. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

6. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy. 

7. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot 

zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 

 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

a)  cena oferty brutto (C) – 60 % 

b)  termin dostawy (T) – 30% 

c)  okres gwarancji na zabudowę i podwozie –  10% 

 

       2.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów. 

                Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

            Zamawiający w celu oceny ofert zsumuje liczbę punktów w kryteriach, tj. P =  C + T + G 

 

a) Cena oferty brutto 

 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

                          

                                                       Cn 

    C     =     -----------------     x  60 pkt, gdzie: 

               Cb 

    

C     - liczba punktów za kryterium „cena” 

Cn     - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 

Cb     - cena oferty badanej 

 

 

b) Termin dostawy 

 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 
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                                      Tn 

    T     =     -----------------     x  30 pkt, gdzie: 

               Tb 

    

T     - liczba punktów za kryterium „termin” 

Tn     - najkrótszy termin spośród ofert nieodrzuconych 

Tb     - termin w ofercie badanej 

 

➢ wykonawca deklaruje w formularzu oferty termin dostawy  w miesiącach; 

➢ zamawiający zakłada max. termin dostawy –  15 miesięcy, min. – 5 miesięcy. 

➢ w przypadku podania okresu krótszego niż 5 miesięcy, oferta otrzyma ilość punktów jak za 

termin dostawy 5 miesięcy; 

➢ w przypadku podania okresu dłuższego niż 15 miesięcy, oferta zostanie odrzucona; 

 

c) Okres gwarancji na zabudowę i podwozie 

 

Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznawane wg zasady:  

 

• oferta z okresem gwarancji 24 miesięcy otrzyma 0 pkt. 

• oferta z okresem gwarancji 36 miesięcy otrzyma  5 pkt. 

• oferta z okresem gwarancji 48 miesięcy otrzyma 10 pkt. 

 

➢ w przypadku podania okresu krótszego niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona, 

➢ w przypadku podania okresu dłuższego niż 48 miesięcy, oferta otrzyma ilość punktów jak za 

okres o długości 48 miesięcy. 

 

Uwaga!!!  

Okres gwarancji na układ napędowy nie stanowi kryterium oceny ofert. Minimalny 

okres gwarancji na układ napędowy wymagany przez zamawiającego wynosi 36 

miesięcy. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą tj. spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą pzp oraz przy 

uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma największą liczbę punktów. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli  zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 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 wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy pzp. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 80 000,00 PLN.  

2. Wyliczona kwota zabezpieczenia będzie zaokrąglona do pełnych setek złotych, wg następujących 

zasad: 

• do 50 zł w dół, 

• równa i powyżej 50 zł w górę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1)  pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 76 8328 0007 2001 0014 

1989 0002 SGB-Bank S.A., z dopiskiem: „zabezpieczenie - dotyczy postępowania nr 

ZP/14/D/18”. 

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)  gwarancjach bankowych; 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;       

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;  

– ppkt 2 – 5) poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w siedzibie 

zamawiającego: ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 800 do 1500 lub przesłanie pocztą na powyższy adres. 

4. Przedkładane poręczenie lub gwarancja musi zawierać następujące elementy:  

1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczyciela (zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego); 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;  

3) kwotę;  

4)   termin ważności, obejmujący cały okres realizacji zamówienia; 

5)  mieć formę oświadczenia samoistnego, nieodwołanego, bezwarunkowego i płatnego na 

pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i 

wykazywania istnienia roszczenia. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno 

wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków 

konsorcjum. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy pzp. 
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XVII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Ogólny wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do zaakceptowania przez 

wykonawcę stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie 

stosownego oświadczenia na formularzu oferty. 

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 

umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, w terminie określonym przez zamawiającego. 

3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do wykonawcy, którego oferta 

została wybrana zamawiający zamieści informację na temat terminu podpisania umowy. 

4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 

pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 

5.  Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy pzp zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych; 

b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  

c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i niemożliwego do zapobieżenia. 

 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ustawy pzp. 

 

 

XIX. PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy pzp. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy 

pzp). 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty. 

4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy, wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec zamawiającego za jego działania lub zaniechania.  

 

 

XX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..  

3. Zamawiający nie przewiduje: 

3.1. Zawarcia umowy ramowej; 

3.2. Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp 

3.3. Rozliczenia w walutach obcych; 

3.4. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

3.5. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

3.6. Składania ofert w postaci elektronicznej. 

4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  
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XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1   - Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2   - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

3. Załącznik nr 3   - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

4. Załącznik nr 4   - Oświadczenie (grupa kapitałowa); 

5. Załącznik nr 5   - Wykaz dostaw; 

6. Załącznik nr 6   - Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 


