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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra 
adres do korespondencji: j.w. 
adres e-mail: poczta@zwik.zgora.pl 
telefon: 68 4512 950 
fax: 68 4512 959 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną 
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się  
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Przetarg nieograniczony.  
W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej 
u.p.z.p., przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie 
nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny  
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze  zm.).  

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie obejmuje dostawę 4 samochodów specjalnych: 

 Część 1 – wielofunkcyjny samochód do czyszczenia sieci kanalizacyjnej  
z systemem recyklingu – 1 szt. 

 Część 2 – samochód beczka asenizacyjna – 1 szt. 

 Część 3 – samochody typu furgon - pogotowie techniczne kanalizacyjne z 
wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej – 2 szt.  

 
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie 
aglomeracji Zielona Góra – Etap III”. Projekt ten dofinansowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.  
 
Szczegółowy opis każdej z trzech części zamówienia przedstawiony został w Części III 
niniejszej SIWZ. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownictwo główne, Główny przedmiot:  
34114000-9  Pojazdy specjalne 
34144000-8  Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania  

5. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie 
wyszczególnionym w pkt 4. dla części od 1 do 3.  
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.  
Zamawiający na każdą część zawrze odrębną umowę.  

6. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

mailto:poczta@zwik.zgora.pl
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7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12.2015r. dla każdej z części zamówienia.  
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 
oraz którzy spełniają warunki dotyczące: 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełniającego niniejszy warunek uznany 
będzie Wykonawca, który: 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  
co najmniej: 

 dla części 1 – jedną dostawę wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia 
sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu, (w przypadku  wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; w tym celu 
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu 
wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku).  
 

 dla części 2 – jedną dostawę samochodu beczki asenizacyjnej, (w przypadku  
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; 
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy  
w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku). 

 

 dla części 3 – jedną dostawę samochodu typu furgon z przeznaczeniem na 
pogotowie techniczne kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci 
kanalizacyjnej, (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne 
kwalifikacje i doświadczenie; w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego 
warunku). 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału  
w postępowaniu dla każdej z trzech części na podstawie następujących dokumentów 
złożonych przez Wykonawcę: 
 
a) wykazu wykonanych we wskazanym okresie głównych dostaw, z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały 
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wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, 
sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- poświadczenia,  

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn  
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w poprzednim myślniku.  

 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody będą budziły 
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 
będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane,  
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - za spełniającego niniejszy warunek 

uznany będzie Wykonawca, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich 
łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma obowiązek 
złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą 
spełnienie tego warunku): 

 
a) dla części 1 - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej  500 000,00 

PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej  500 000,00 PLN.  
 

b) dla części 2 - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej  300 000,00 
PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej  300 000,00 PLN. 

 
c) dla części 3 - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej  200 000,00 

PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej  200 000,00 PLN. 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
2. Zamawiający dokona oceny wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
u.p.z.p. na podstawie następujących dokumentów złożonych przez Wykonawcę:  
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1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich), 

 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
3) aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
4) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
8) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej 
sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
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dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich). 

 
9) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust.1, na podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców  
w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla tego/tych Wykonawcy/Wykonawców, 
który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków lub oświadczenie wspólne). 

 
 

W przypadku składania oferty przez podmiot wspólny oświadczenie z pkt 9) składa 
ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków 
natomiast oświadczenie z pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia wchodzących w skład podmiotu wspólnego.  

 
Oświadczenie z pkt 1) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane 
przez: 

 każdego Wykonawcę spełniającego warunek, lub 

 upoważnionego przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego 
oświadczenie. 

 
Oświadczenie z pkt 9) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane 
przez: 

 Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub 

 przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców 
wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

3. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 u.p.z.p., mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca, stosownie do § 3 
ust. 3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający  
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, składa  
w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24. ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do § 4 ust.1. Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 231)  w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich  
te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:  

1) w pkt 9.2.2), 9.2.3), 9.2.4), 9.2.6) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) w pkt. 9.2.5) i 9.2.7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 u.p.z.p.  

3) Dokumenty o których mowa w pkt 9.4.1) a), c) i 9.4.2) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym 
mowa w pkt 9.4.1) b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Postanowienia pkt 3) znajdują odpowiednie zastosowanie. 

5. Jeżeli dokumenty wymagane w pkt 9 IDW będą przedkładane do oferty w innym języku 
niż język polski, Wykonawca winien załączyć do nich również poświadczone przez siebie 
ich tłumaczenie na język polski. 

 
6. Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

 
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.   

 
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 
9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż określono w pkt 9 IDW Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie: 

 średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych.  

 
10. Ocena spełniania przedstawionych w pkt 9 IDW warunków zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
 
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zalecany przez 
Zamawiającego wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej IDW.  
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b u.p.z.p., Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy by wraz z pisemnym zobowiązaniem 
załączył dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 
Ponadto, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów,  
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia 
informacji, o których mowa w pkt 9.1.4)a), 9.1.4)b) i 9.1.4)c) dotyczących tych 
podmiotów. 
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt 9.2.1), 9.2.2), 9.2.3), 9.2.4), 9.2.5), 9.2.6) i 9.2.7).   

10.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać 
zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub  
do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

 
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy  
o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą 
warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 
1) dokładne określenie celu gospodarczego, 
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie 
Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 

3) określenie czasu trwania umowy uwzględniającego minimum okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, 
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4) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 

5) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez 
zgody pozostałych uczestników. 

11. Wadium 

 
1. Wysokość wadium. 
 

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 
- dla części 1 – 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), 
- dla części 2 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 
- dla części 3 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

 
2. Forma wadium. 
 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kast 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż :  
„- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 
u.p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie 
leżących po jego stronie lub, że: 
 - Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy”. 

3) Postanowienia pkt. 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych       
powyżej w pkt. 11.2.1)b) i 11.2.1)e). 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 
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„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra 

 
Bank Zachodni WBK SA II O / Zielona Góra; 
Nr rachunku: 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 
 
Do oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
polecenia przelewu na konto Zamawiającego. 

 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu 
wadialnego do oryginału oferty a kopii do kopii oferty.  

 
4. Termin wniesienia wadium. 
 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał  
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty oryginału lub kopii potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 

 
6. Utrata wadium. 
 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi  
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoży dokumentów  
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba  
że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1. Informacje ogólne. 
 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  
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2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej  
(z VAT) podanej w Ofercie.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania nie później niż przed podpisaniem Umowy. 

 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kast jest zawsze zobowiązaniem 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. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem  
na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra 
Bank Zachodni WBK SA II O / Zielona Góra; 
Nr rachunku: 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733. 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zgodnie z Warunkami podpisanej Umowy. 
Zamawiający w części II SIWZ przedstawił wzór gwarancji należytego wykonania 
umowy.   

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 u.p.z.p. 
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4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzone  
przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego.  

2) Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% 
zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w pkt 2) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.   

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego, którego 
dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1.  Wymagania podstawowe. 
 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z części zamówienia. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące  
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby 
do tego upoważnione.  

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę  
w zgodnej z niniejszą IDW formie. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
 

2. Forma oferty. 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 
kopie, przy czym kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę pisemną  
i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu 
A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki  
do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie (pismem drukowanym). 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, 
przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej IDW wzorów. 
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4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane 
przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.)  
nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest  
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast  
w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 14.1.4) IDW w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli  
do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

 
3. Zawartość oferty. 
 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty wraz z załącznikiem, sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik: dla części 1 zamówienia nr 1a, dla części 2 zamówienia 
nr 1b, dla części 3 zamówienia nr 1c, do niniejszej IDW, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone  
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dowodami potwierdzajacymi, iż wskazane 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  

e) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW, 

f) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia wraz z 
wymaganymi dokumentami, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do niniejszej IDW 

g) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
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i) dowód wniesienia wadium, 
j) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW, 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),  
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4. u.p.z.p. 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  
w zakresie merytorycznym oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych 
jest Pani Krystyna Sterna, Tel. nr (+48) 68 45 12 950; fax. nr (+48) 68 45 12 959; e-mail: 
ksterna@zwik.zgora.pl 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 
1. Ofertę w ilości 3 egzemplarzy (tzn. 1 oryginał i 2 kopie), należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; ul. Zjednoczenia 
110a; 65-120 Zielona Góra; pokój nr 107 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  29.05.2015r. do godz.  11:30 

 
2. Wykonawca powinien zapakować oryginał oferty i każdą kopię oferty, w jednej 

nieprzezroczystej kopercie / paczce, którą należy opisać następująco: 
 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra 

 
Oferta w postępowaniu pn.: 

Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  
do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  

samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej  

POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07 
 

Część … - Dostawa……………………………………………………………  
 

Nie otwierać przed dniem: [data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt. 17 IDW]" 
 

3. Na kopercie / paczce oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: „Zielonogórskie Wodociągi 
i Kanalizacja” Sp. z o.o.; ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, pokój nr 105 (sala 
konferencyjna):  
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W dniu 29.05.2015r. o godz.  12:00 

18. Termin związania ofertą. 

 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

19. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 
 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  

w części II niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów  

nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i który w Ofercie poda cenę z zerową stawką VAT Zamawiający na etapie oceny 
i porównywania Ofert doliczy do ceny oferowanej podatek od towarów i usług VAT  
(lub cło), zgodnie z art. 2 pkt. 1) u.p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 
1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług  
(Dz.U.2014, poz.915).  

20. Kryteria oceny ofert. 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  

z niniejszego postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 
2. Dla części 1 zamówienia oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu  

o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1)  Cena (C) 90 % 90  punktów 

2)  Gwarancja (G) 10 % 10 punktów 

 
2.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • 90 pkt 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
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Ci cena oferty "i" 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 90.  
2.2. Zasady oceny kryterium "Gwarancja" (G). 

 
W przypadku kryterium "Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Gi (G) =  
maxG

Gi
  • 10 pkt 

gdzie: 

Gi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Gwarancja" 

Gmax Najdłuższa udzielona gwarancja spośród wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych ofert 

Gi Udzielona gwarancja oferty "i" 

Oferta z najdłuższą udzieloną gwarancją otrzyma maksymalną ilość punktów – 10.  
 

Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wydłużony okres 
gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 12 miesięcy. Wykonawca oferując 
wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 12 miesięcy  
lub o wielokrotność 12 miesięcy tj. odpowiednio do 48, 60 itd. – miesięcy. 
 
Część 1 zamówienia zostanie udzielona temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
łącznie najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 
3. Dla części 2 i części 3 zamówienia oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego  

w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1) Cena (C) 80 % 80  punktów 

2) Gwarancja (G) 10 % 10 punktów 

3) Termin realizacji (T) 10 % 10 punktów 

 
3.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • 80 pkt 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 80.  
 
3.2. Zasady oceny kryterium "Gwarancja" (G). 

 
W przypadku kryterium "Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Gi (G) =  
maxG

Gi
  • 10 pkt 

gdzie: 

Gi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Gwarancja" 
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Gmax Najdłuższa udzielona gwarancja spośród wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych ofert 

Gi Udzielona gwarancja oferty "i" 

Oferta z najdłuższą udzieloną gwarancją otrzyma maksymalną ilość punktów – 10.  
 

Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wydłużony okres 
gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 12 miesięcy. Wykonawca oferując 
wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 12 miesięcy  
lub o wielokrotność 12 miesięcy tj. odpowiednio do 48, 60 itd. – miesięcy. 
 
3.3. Zasady oceny kryterium "Termin realizacji" (T). 

 
W przypadku kryterium "Termin realizacji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Ti (T) =  
maxT

Ti
  • 10 pkt 

gdzie: 

Ti (T) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin realizacji" 

Tmax Największa ilość miesięcy skracająca termin realizacji zaoferowana przez 
Wykonawcę spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert liczony  

Ti Ilość miesięcy skracająca termin realizacji zaoferowana przez Wykonawcę  
w ofercie "i" 

Oferta z największą ilością miesięcy skracającą termin realizacji otrzyma maksymalną 
ilość punktów – 10.  

 
Termin wykonania zamówienia to 20.12.2015. Skrócony termin realizacji 
zamówienia musi być całkowitą wielokrotnością 1 miesiąca. Wykonawca oferując 
skrócony termin realizacji musi go skrócić o okres min. 1 miesiąca  
lub o wielokrotność 1 miesiąca tj. odpowiednio o 2, 3 itd. – miesiące. Jeden 
miesiąc będzie liczony jako 30 dni.  
 
Część 2 zamówienia zostanie udzielona temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
łącznie najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
Część 3 zamówienia zostanie udzielona temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
łącznie najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 
4. Jeżeli Zamawiający nie może 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 wybiera ofertę z niższą ceną. 

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

21. Tryb oceny ofert.  

 
1.  Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a)  oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
  
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  
i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,  
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. 

 
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie 

stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w niniejszej SIWZ. 
 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy  

o realizację niniejszego zamówienia publicznego pod następującymi warunkami: 
 

Warunki materialne: 
 
a) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na: 

 zaistnienie okoliczności, które uniemożliwiają należyte wykonanie zamówienia 
z przyczyn technicznych, technologicznych i ekonomicznych, 

 zmiany w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie Projektu,   
b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc. 
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Warunki formalne: 

 
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być 
przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po 
przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania 
obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. 
Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany  
w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. 
W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie 
zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do 
umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. 
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe 
będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania 
przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy 
– na czas wynikający z przedłużenia. 
 

3. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy wskaże na piśmie numer rachunku 
bankowego na jaki będzie przekazywane należne mu wynagrodzenie. 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 IDW. 

 
5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ. 

23. Środki ochrony prawnej 

 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów u.p.z.p przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
u.p.z.p. 

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem lub drogą 
elektroniczną powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby zachować ich 
ważność.  
Oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się  
za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on 
zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego,  
tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45 do godz. 14.45. 

25. Podwykonawstwo. 

 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
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podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w Formularzu Oferty. 
 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 u.p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 

 
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 

27. Wykaz załączonych wzorów dokumentów do niniejszych IDW. 

 
Wzorami załączonymi do niniejszej IDW są następujące dokumenty: 

l.p. Oznaczenie Nazwa 

1. Załącznik nr 1a 
Wzór Formularza Oferty dla części 1 zamówienia wraz 
załącznikiem.  

2.  Załącznik nr 1b 
Wzór Formularza Oferty dla części 2 zamówienia wraz 
załącznikiem. 

3 Załącznik nr 1c 
Wzór Formularza Oferty dla części 3 zamówienia wraz 
załącznikiem. 

4. Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia. 

6. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych dostaw. 

7. Załącznik nr 5 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej. 

8. Załącznik nr 6 
Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać 
treści załączników. 
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Załącznik nr 1a – Wzór Formularza Oferty dla części 1 zamówienia 

 
OFERTA 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  
do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  

samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej   

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  
 
 
Część 1 zamówienia – Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej z systemem recyklingu – 1 szt. 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 
2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia – szczegółowo opisanego  

i potwierdzonego w załączniku do niniejszego formularza – zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację części 1 zamówienia wynosi: 
 

Kwotę całkowitą (bez VAT) {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

plus podatek VAT w kwocie: {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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co stanowi łącznie Cenę całkowitą  
z VAT w wysokości: 

{……………………………………} PLN 

słownie: {………………………………..……………………………………} PLN 

 
4) Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia - część 1 na okres 

……………………… (min. 36 miesięcy) miesięcy. 
 

5) termin wykonania niniejszego zamówienia: do dnia 20.12.2015r. 
6) termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 12 IDW, 

9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte  
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,  
w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

 

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

od do 

    

    

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
W związku z powyższym, załączam następujące dowody wykazujące,  
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]4:  

 
l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

b)   

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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13) Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się 

na zasadach określonych w art. 26 ust 2b. u.p.z.p., w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.  

 

l.p. Nazwa podwykonawcy 

  

 
 

Załącznikiem do formularza oferty jest szczegółowy opis oferowanego samochodu 
specjalnego. 

 
 

5. Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i data 

 
1) 
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Załącznik do formularza oferty dla części 1 – szczegółowy opis oferowanego samochodu 
specjalnego. 
 
Część 1 zamówienia – Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej z systemem recyklingu – 1 szt. 

 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 
Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

 DANE TECHNICZNE PODWOZIA  

1.  

Podwozie fabrycznie nowe 2015r. spełniające aktualnie obowiązujące 
wymogi przepisów o ruchu drogowym wraz z przepisami z zakresu 
BHP, oraz dokumenty niezbędne do „rejestracji” w kraju jako pojazd 
specjalny 

 

2.  
Podwozie dwuosiowe, jedna oś napędowa, przystosowane pod 
zabudowę komunalną  

 

3.  

Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin Euro VI 
(technologia SCR) o mocy zapewniającej jednoczesną pracę 
wszystkich urządzeń zabudowy, przy wykorzystaniu maksymalnych 
parametrów urządzeń (układu wysokociśnieniowego, ssania i odzysku 
wody), min. 360 KM, pojemność min. 10 000cm3 

 

4.  Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h  

5.  

Niezależna przystawka ciągłego odbioru mocy niezależna od skrzyni 

biegów, napędzana bezpośrednio od silnika spalinowego podwozia, 

spełniająca wymogi zabudowy. 

 

6.  Kabina dzienna krótka przedłużana, trzymiejscowa.  

7.  Kolor kabiny – pomarańczowy RAL2011  

8.  Kolor podwozia – czarny grafit RAL 9011  

9.  

Układ kamery najazdowej złożony z monitora LCD 5” w kabinie 

kierowcy i kamery zamontowanej na dennicy, pozwalający na 

obserwację obszaru za samochodem 

 

10.  Sygnał dźwiękowy cofania – biegu wstecznego  

11.  Klimatyzacja kabiny   

12.  Radioodbiornik z CD  

13.  
Kpl. lusterek kabiny wymaganych przepisami prawa UE (wsteczne 

ogrzewane i elektrycznie sterowane). 

 

14.  
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, dwa siedzenia 

pasażerów, łatwo zmywalne 

 

15.  Szyby atermiczne ze szkła zespolonego  

16.  Rura wydechowa wyprowadzona do góry za kabiną  

17.  Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana   

18.  Wyciszenie pojazdu zgodnie z normą EWG 96/20  

19.  Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody  

20.  Przednie zawieszenie pneumatyczne przednia oś nacisk min. 8,5 t  

21.  Stabilizator osi tylnej  
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22.  
Tylna oś napędowa z zawieszeniem pneumatycznym max. nacisk na oś  
11,5 t.  

 

23.  Rozstaw między pierwszą a drugą osią max 4200mm  

24.  Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej napędowej  

25.  
Przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfiki pracy 

samochodu – w terenie zabudowanym 

 

26.  Regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia  

27.  Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej  

28.  Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i korektorem siły hamowania  

29.  Hamulec postojowy pneumatyczny  

30.  Hamulec silnikowy  

31.  Wlot powietrza do chłodzenia silnika z góry.  

32.  Zabezpieczenie boczne, zapobiegające wjechaniu pod pojazd  

33.  Osuszacz sprężonego powietrza podgrzewany.  

34.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

35.  Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem  

36.  Elektroniczna blokada zapłonu – immobilizer  

37.  Akumulatory 12 V minimum 175 Ah - 2 szt.  

38.  Mechaniczny wyłącznik akumulatorów poza kabiną kierowcy  

39.  
Zbiornik paliwa min 300 ltr. z zamykanym korkiem zabezpieczonym 
przed dostępem osób postronnych 

 

40.  
Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami 

ruchu drogowego 

 

41.  Tachograf cyfrowy, posiadający legalizację  

42.  Wyposażony w lodówkę przez producenta podwozia  

43.  Instrukcja obsługi nadwozia i podwozia w języku polskim   

44.  

Katalog części zamiennych nadwozia i podwozia, schematy 

elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne pojazdu wraz z zabudową w 

języku polskim lub innym EU 

 

45.  

Lampa ostrzegawcza LED (światło stroboskopowe) koloru żółtego 

zespolona z napisem WODOCIĄGI nad kabiną pojazdu, 3 szt. światła 

ostrzegawcze LED (światło stroboskopowe) koloru żółtego 

zamontowane w tylnej części pojazdu. 

 

46.  

Koło zapasowe, 2 szt. kliny pod koła, trójkąt, podręczny sprzęt 

gaśniczy, apteczka pierwszej pomocy, klucz do kół, podnośnik 

hydrauliczny, lampa ostrzegawcza, wąż do pompowania opon min 

10mb 

 

47.  Fartuchy przeciwbłotne  

48.  
Wysokość pojazdu po zabudowie nie większa niż 3800 mm  
(w najwyższym wystającym elemencie zabudowy pojazdu), nie dłuższy 
niż 9 800mm 

 

49.  Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z zabudową 18 000 kg  
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50.  

Ogumienie dostosowane do nośności osi z kołem zapasowym; 

Oś przednia 385/65 R 22,5 

Osie tylne    315/80 R 22,5 

 

51.  
Rejestrator pracy zgodny z eksploatowanym systemem zarządzania 
flotą (XTRACK) 

 

 
DANE TECHNICZNE ZABUDOWY. 
 

L.p. Wymagane dane funkcjonalno - techniczne  

 ZABUDOWA  

1 Zabudowa ciśnieniowo - ssąca z odzyskiem wody  

2 
Spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi BHP, przepisy o ruchu 
drogowym na terenie UE. 

 

3 Kolor zabudowy – pomarańczowy RAL- 2011  

4 Objętość użytkowa zbiorników  max 7,5 m3  

5 
Zbiornik cylindryczny wykonany z blachy stalowej niskostopowej  
o podwyższonej wytrzymałości, pojemność min. 7,0 m3 maks. 7,5m3  

 

6 
Grubość płaszcza zbiornika min. 6mm, pokryty powłokami 
antykorozyjnymi 

 

7 Dennica tylna wypukła uszczelniona uszczelką NBR  

8 
Zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, 

przy zachowaniu wymagań producenta podwozia 

 

9 

Kontrola stanu napełnienia przez zewnętrzny wskaźnik pływakowy 

znajdujący się w dennicy. Stany napełnienia zbiornika osadu 1/4; 1/2; 

3/4;  4/4. 

 

10 
Przewód opróżniający o średnicy min 60mm z zaworem odcinającym, 

używanym do czyszczenia zbiornika 

 

11 
Nadciśnienie w zbiorniku cylindrycznym  max 0,5 bar, podciśnienie min. 

1,0 bar, wytrzymałość próżniowa 100%. 

 

 ZABUDOWA ZBIORNIKA  

12 

Zabudowa 2-komorowa: cylindryczny wyposażony w armaturę oraz 

komory na wodę czystą oraz komorę na osad z czyszczenia sieci 

kanalizacyjnej, przedzielony ruchomą przegrodą uszczelnioną 

uszczelką z gumy EPDM 

 

13 
Opróżnianie zbiornika osadu za pomocą tłoka przesuwnego o napędzie 

pneumatycznym, sterownego także z pilota bezprzewodowego.  

 

14 
Zawór spustowy sterowany pneumatycznie z panelu, do usuwania wód 
nadosadowych poprzez wąż ssący, sterowny także z pilota 
bezprzewodowego 

 

15 
Spust zlewowy DN 125 zakończony złączem typu PERROT montowany 
w tylnej części pojazdu - dennicy, obsługiwany hydraulicznie  

 

16 
Zbiornik wody oczyszczonej wyposażony we wskaźnik napełnienia oraz 

przegrody zapobiegające falowaniu 

 

17 
Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą, z blokadą 

zaworu spustowego uniemożliwiającą nieautoryzowane otwieranie 
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18 
Właz inspekcyjny o średnicy min 450mm umożliwiający wejście do 

wodnej części zbiornika 

 

19 
Fartuch wylotowy zabezpieczający przy spuście osadów wykonany ze 

stali nierdzewnej wystający poza obrys zderzaka  

 

 RUCHOMA PRZEGRODA  

20 Przegroda ryglowana 2 - ryglami od wewnątrz zbiornika  

21 Rygle sterowane ręcznie  

22 Minimum 2 ustawienia położenia przegrody w zbiorniku cylindrycznym  

23 

Podział zbiornika na komorę wody i komorę osadową, przesuwaną 

również w trakcie wykonywania pracy – sterowana z panelu 

sterowniczego oraz pilota sterowania bezprzewodowego 

 

24 
Sterowanie napełnianiem i opróżnianiem uszczelki przegrody, oraz 

blokowaniem/zwalnianiem blokady z centralnego panelu sterowania 

 

 RAMIĘ ROBOCZE  

25 
Jedno wychylne ramię z teleskopowym wysięgnikiem oparte na wieńcu 
obrotowym umieszczonym z prawej strony zbiornika 

 

26 Obrót ramienia min. 180° (po 90 stopni w lewo i prawo od osi pojazdu)  

27 

Wbudowane:  
- prowadnice węża ssącego DN125,  
- prowadnice węża wysokociśnieniowego DN 25, pozwalające na 
optymalne ustawienie węży nad studzienką wraz z zamontowaną 
wyciągarką elektryczną do włazów na końcu ramienia. 

 

28 

Zakres roboczy zasięgu ramienia od posadowienia ramienia min. 4,1 m 
do studzienki, 
- teleskopowane na 1,2 m, 
- unoszone na min. 30° 

 

29 
Pneumatycznie uruchamiana blokada, w celu zabezpieczenia 
wysięgnika przed przemieszczaniem podczas jazdy 

 

30 

Ramie robocze z możliwością równoczesnego podania węży 

wysokociśnieniowego DN 25 i ssawnego nad czyszczoną studzienkę,  

w każdym położeniu ramienia.  

 

 POZOSTAŁE CECHY ZABUDOWY  

31 

Awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa, powodujące natychmiastowe 

przerwanie pracy wszystkich urządzeń umieszczone na zabudowie 

oraz pilocie zdalnego sterowania 

 

32 Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy  

33 

Sterowanie całością zabudowy ma się odbywać przez magistralę CAN 
BUS. Zamawiający wymaga pełnego sterowania sekwencyjnego 
z użyciem magistrali CAN-BUS obiema pompami (ssącą i wysokiego 
ciśnienia). Poprzez sterowanie sekwencyjne zamawiający rozumie 
uruchomienie sekwencji funkcji przez naciśnięcie jednego przycisku. 
Np. naciśnięcie przycisku ssanie ma powodować obniżenie obrotów 
silnika, załączenie pompy ssącej, włączenie zaworu czterodrogowego 
w pozycję ssać i podniesienie obrotów silnika do wartości zadanej dla 
parametrów pompy ssącej. Centralny panel sterowania wykonany  
w obudowie o klasie szczelności min. IP 55 (ochrona przed strugą wody 
działającą na obudowę z dowolnej strony oraz ochrona przed 
przedostawaniem się pyłu utrudniającego działanie urządzeń) 
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umieszczony z tyłu pojazdu, po prawej stronie, z opisami w języku 
polskim; 
Min. wyświetlane funkcje na monitorze LCD:  
- liczniki czasu pracy wszystkich zamontowanych pomp, przystawki 
odbioru mocy, hydrauliki 
- ciśnienia robocze wody, 
- ciśnienia w zbiorniku, 
- długości rozwiniętego węża,  
- obroty silnika 
- procesy odzysku wody 

34 

Bezprzewodowe sterowanie pracą urządzeń, zasięg nie mniejszy niż 150 

m od pojazdu; urządzenie ma posiadać wyświetlacz z danymi 

eksploatacyjnymi (ciśnienie wody, obroty silnika, długość węża, prędkość 

rozwijania i zwijania węża)  z możliwością sterowania tymi funkcjami 

 

35 Uruchamianie silnika podwozia z pulpitu sterowniczego.  

 SYSTEM KASETOWY SKŁADOWANIA WĘŻA SSAWNEGO  

36 
System kasetowy do magazynowania węża ssawnego ułożony 
poziomo na całej długości zbiornika z możliwością wysuwania  
i chowania węża, napęd hydrauliczny  

 

37 
Długość użytkowa węża ssawnego min. 10.0 mb liczona od 

powierzchni terenu, średnica węża ssawnego 125mm 

 

38 

Zintegrowany transporter rolkowy wykonany z wałków z tworzywa 

sztucznego, niewymagających konserwacji, do wysuwania i zwijania 

węża ssawnego 

 

39 Mechaniczny zderzak krańcowy dla opuszczonego węża ssącego  

 UKŁAD SSANIA  

40 Pompa łopatkowa o wydajności min. 1600m³/h.  

41 

Układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości: min 10 mb od 

poziomu terenu poprzez wysięgnik górny teleskopowy, bez potrzeby 

dołączania dodatkowych odcinków węża 

 

42 
Średnica węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym 

układzie ssania: 125mm  

 

43 
Końcówka węża ssącego wyposażona w urządzenie do zatrzymywania 

i spiętrzania nawodnionego osadu w studni 

 

44 Przełącznik: ssanie - tłoczenie  

45 Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów  

46 Zrzut wody nadosadowej poprzez wąż ssący.  

47 

W komplecie przedłużki o średnicy wewnętrznej DN 125 o długości 

3mb w ilości 3szt przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż 

zbiornika. 

 

 UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY  

48 
Pompa wysokociśnieniowa o wydajności min. 340 l/min i ciśnieniu 
nominalnym min. 200 bar, zabudowana w przedniej części zabudowy, 
na ramie przesuwnej 

 

49 Pompa przystosowana do pompowania wody z systemu odzysku wody  

50 Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody  
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51 

Kołowrót duży węża wysokociśnieniowego DN 25mm i długości 160 mb 
(ciśnienie robocze maksymalnie 250 bar),  całkowicie zabudowany, 
wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej napędu 
hydraulicznego z możliwością uruchamiania w obie strony, wyposażony 
w hamulec hydrauliczny. Bęben wyposażony w elektroniczny licznik 
metrów. Nie dopuszcza się licznika mierzącego mechanicznie posuw 
węża. System pomiaru ma być bezdotykowy w stosunku do węża. 
Licznik metrów węża ma być włączony do magistrali Can-Bus 
zabudowy i ma umożliwiać zaimportowanie pomiaru długości do 
aplikacji obsługującej monitoring GPS pojazdu. 

 

52 

Kołowrót węża wysokociśnieniowego o średnicy DN 13mm i długości 

80 mb (ciśnienie robocze maksymalnie 250 bar), z napędem 

hydraulicznym z możliwością uruchamiania w obie strony, wyposażony 

w hamulec hydrauliczny, zabudowany w tylnej części pojazdu  

 

53 
Napęd bębnów hydrauliczny, wyposażony w płynną regulację 

prędkości obrotowej bębnów w obu kierunkach. 

 

54 Zabezpieczenie pracy pompy przed pracą „na sucho”  

55 Zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne.  

56 
Ostrzeżenie przed niskim poziomem wody sygnałem dźwiękowym oraz 

optycznym na panelu centralnym 

 

57 
Pneumatyczne opróżnianie pozostałości wody z pompy 

wysokociśnieniowej i instalacji wodnej 

 

58 

Pneumatyczne sprzęgło, zamontowane bezpośrednio na wale pompy 

do zasprzęglania i rozsprzęglania pompy z centralnego panelu 

sterowania 

 

 UKŁAD ODZYSKU WODY  

59 

Wielostopniowy system odzysku wody – zautomatyzowany, 

przeznaczony do pracy ciągłej przy wykorzystaniu maksymalnych 

parametrów pompy wysokociśnieniowej, wyłapywanie zanieczyszczeń 

o wielkości do 60 [μm] 

 

60 System recyklingu kilkustopniowy min. 4-krotny  

61 

Pierwszy stopień - filtrowanie zgrubne, siatkowe <5 mm, czyszczenie 

filtra bez potrzeby otwierania zbiornika poprzez system dysz 

czyszczących, filtr wykonany w całości ze stali nierdzewnej. 

 

62 

Drugi stopień - czyszczenie poprzez filtr szczelinowy <250 µm, nóż 

odcinający do materiałów włóknistych oraz większych zanieczyszczeń, 

system dysz czyszczących filtr automatycznie, filtr umieszczony  

w pokrywie zbiornika, filtr wykonany w całości ze stali nierdzewnej,  

z systemem płukania filtra wodą w czasie pracy.  

 

63 

Trzeci stopień - czyszczenie poprzez filtry cyklonowe <100 µm, 

zbudowane z systemu filtrów w ilości min. 2 szt. zamontowanych 

bezpośrednio na zbiorniku. 

 

64 Czwarty stopień – czyszczenie poprzez filtry odstojnikowe <60 µm   

65 
Automatyczny transport odseparowanych osadów ze stopni filtrujących 

do głównego zbiornika osadowego podciśnieniowo 

 

66 
Procesy recyklingu wyświetlane na monitorze LCD – monitor służący 

również do obsługi innych elementów zabudowy 
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67 

System pracujący w sposób ciągły, sterowanie sekwencyjnie 

procesami, bez konieczności przerywania pracy pompy ssącej lub 

wysokociśnieniowej 

 

68 Wydatek systemu odzysku wody min.  450l/minutę   

69 
Układ odzysku wody w pełni automatyczny z możliwością 

monitorowania wykonywanych funkcji z centralnego panela sterowania.  

 

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE  

70 
Światło ostrzegawcze LED koloru pomarańczowego montowane na 
ramieniu teleskopowym oraz drugie światło ostrzegawcze LED 
montowane na zabudowie w tylnej części, sterowane z kabiny kierowcy 

 

71 
Dwa reflektory LED, roboczy zamontowany na ramieniu wysięgnika 
oświetlający przestrzeń roboczą. 

 

72 
Lampa przenośna LED do oświetlenia miejsca pracy zasilana  
z instalacji elektrycznej pojazdu, montowana w tylnej części pojazdu 
zwijany kabel o długości min.15mb 

 

73 
Trzy lampy zamontowane na dennicy, ostrzegawcze typu 
autostradowego, pulsacyjne (światło stroboskopowe) koloru żółtego 

 

74 
Drabina aluminiowa umożliwiająca wejście na szczyt zabudowy 
pojazdu zamontowana z boku pojazdu 

 

75 
Gniazdo zasilania lampy montowane w tylnej części zabudowy pojazdu 
o napięciu 24V 

 

76 Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i dennicy  

77 

Szafka ze zbiornikiem i podgrzewaną wodą temp. max 40ºC do celów 

sanitarnych (zbiornik min 50 litrów na wodę do mycia rąk z regulowaną, 

składaną wylewką kranu) umieszczona z boku pojazdu 

 

78 
Zamykane skrzynki/szafki narzędziowe po obu stronach zabudowy do 

przewozu wyposażenia 

 

79 Szafka na ubrania robocze w zabudowie  

80 
Imadło o szerokości szczęk 120mm umieszczone z boku nadbudowy, 

wysuwane 

 

81 

Elektryczna wyciągarka linowa udźwig 250 kg, ze zintegrowanym 

prowadzeniem liny, zamontowany na ramieniu wysięgnika, długość liny 

min. 16mb z wtłoczonym karabińczykiem, sterowanie za pomocą 

centralnego panelu sterowania oraz pilota sterowania 

bezprzewodowego 

 

82 

Kamera LCD najazdowa podczas cofania, odporna na warunki 

pogodowe, do użytku dziennego i nocnego o szerokim kącie patrzenia 

z zainstalowanym w kabinie kierowcy monitorze LCD 5”. 

 

83 
System przepompowywania ścieków ze złączami typu PEROT DN 125 

umiejscowiony w tylnej części pojazdu 

 

84 

Zdalne sterowanie bezprzewodowe urządzeniami zabudowy, pilot 
zdalnego sterowania wykonany w obudowie IP65 (ochrona przed 
strugą wody działającą na obudowę z dowolnej strony oraz całkowita 
ochrona przed przedostawaniem się pyłu utrudniającego działanie 
urządzeń), gwarantujące minimum 12 godzin użytkowania w pracy 
ciągłej bez konieczności pośredniego doładowywania baterii. 

 



Część I – Instrukcje dla Wykonawców 

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07 
Nazwa zamówienia: Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej z systemem recyklingu, samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej   

33 

Wyposażonym w wyświetlacz LCD zawierającym informacje na temat: 
- ciśnienia robocze wody 
- długość rozwiniętego węża 
- obrotów silnika 
Automatyczna ładowarka drugiego akumulatora, zamontowana  
w kabinie kierowcy. Opisy na pilocie w języku polskim. 

85 

Układ podgrzewania umożliwiający pracę pojazdu w warunkach do  

-10°C z systemem podgrzewania ciepłą wodą elementów układu 

wodnego - kołowroty węża wysokociśnieniowe. DN 25 i DN13 

 

86 

Tablice (wyróżniające pojazd o długości powyżej 8m i ciężarze powyżej 
12T), zainstalowane z tyłu pojazdu (odblaskowe), zgodnie z 
rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych pojazdów 

 

87 Boczne światła obrysowe  

88 
Lampy led (światło białe) zamontowane z boków i tyłu pojazdu w górnej 
części, oświetlające pojazd w czasie pracy po zmroku min 6szt. 

 

 OSPRZĘT  

89 
Wąż p.poż. zakończony łącznikiem typ W-52 do napełniania zbiornika 
wody o długości min. 10mb 

 

90 6 szt. pachołków ostrzegawczych, z miejscem na zabudowie  

91 
Króciec zakańczający wąż ssawny DN 125 o długości min.1m 
wykonany z aluminium, ze złączem na klamrę 

 

92 Szelki bezpieczeństwa wraz z liną - atestowane  

93 
Przenośny czujnik stężenia gazów wyposażony w pomiar tlenu, 
siarkowodoru i mieszanki wybuchowej. 

 

94 
Dodatkowy zbiornik czystej wody min 500l współpracujący z małym 
wężem DN 13 do mycia beczki i dennicy. 

 

95 Dwa haki do włazów min. 80 cm długości  

96 Dwa młotki 1x 5kg, 1x10kg  

97 Hydrauliczny podnośnik włazów kanalizacyjnych.  

98 Pistolet wodny z lancą do prac pomocniczych zamontowany na DN 13  

99 
Prowadnica dolna zabezpieczająca wąż wysokociśnieniowy DN25 
przed uszkodzeniem w studzience kanalizacyjnej. 

 

100 Głowica czyszcząca ½” z wkładkami ceramicznymi  

101 Głowica przebijająca ½” i 1” z wkładkami ceramicznymi  

102 
Głowica czyszcząca duży odrzut 1”, min. 8 dysz z wkładkami 

ceramicznymi 

 

103 
Głowica czyszcząca średni odrzut 1”, min. 12 dysz z wkładkami 

ceramicznymi 

 

104 
Głowica czyszcząca mały odrzut 1”, min. 8 dysz z wkładkami 

ceramicznymi 

 

105 
Głowica 1” czyszcząca dno kanału, min. 9 dysz z wkładkami 
ceramicznymi, ze złączem obrotowym 

 

106 Głowica 1” z pilotem  

107 Głowica obrotowa 1” z prowadnicą centrującą.  
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108 
Głowica 1” do czyszczenia dużych kanałów min. 6 dysz i wadze min. 
20kg ze złączem obrotowym do czyszczenia kanałów o wysokim stopniu 
zamulenia. 

 

109 
Głowica do wycinania korzeni usuwania tłuszczy oraz stwardniałych 
osadów od średnicy 150-300 mm ze złączem 1” 

 

110 
Głowica do wycinania korzeni usuwania tłuszczy oraz stwardniałych 
osadów od średnicy 250-500 mm ze złączem 1” 

 

 
 
 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

1 
Instrukcje w języku polskim: 

- instrukcja obsługi, konserwacji i napraw. 

 

2 
Rękojmia za wady 24 mies. Okres rękojmi za wad zaczyna bieg z dniem 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

 

3 
Gwarancja urządzenia min. 36 mies. Okres gwarancji zaczyna bieg  
z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 

 

4 Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń.  

5 Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu w Polsce.  

6 Homologacja na kompletny samochód, bądź badania jednostkowe.  

7 
Wystawienie zaświadczeń upoważniających do wykonywania obsługi, 
eksploatacji i konserwacji przedmiotowego pojazdu dla 4 operatorów 
Zamawiającego. 

 

8 
Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie 
obsługi, konserwacji i prawidłowego eksploatowania pojazdu,  
w siedzibie zamawiającego, trwające minimum 5 dni roboczych. 
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Załącznik nr 1b – Wzór Formularza Oferty dla części 2 zamówienia 

 
OFERTA 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  
do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  

samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej   

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  
 
 
Część 2 zamówienia – Dostawa samochodu beczki asenizacyjnej – 1 szt. 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez5: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 
2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia – szczegółowo opisanego  

i potwierdzonego w załączniku do niniejszego formularza – zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację części 2 zamówienia wynosi: 
 

Kwotę całkowitą (bez VAT) {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

plus podatek VAT w kwocie: {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

co stanowi łącznie Cenę całkowitą  {……………………………………} PLN 

                                                 
5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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z VAT w wysokości: 

słownie: {………………………………..……………………………………} PLN 

 
4) oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia - część 2 na okres 

……………………… (min. 36 miesięcy) miesięcy, 
 

5) termin wykonania niniejszego zamówienia: do dnia 20.12.2015r., 
 

6) oświadczam, iż wykonam niniejsze zamówienie – część 2, w terminie krótszym  
o ………….. miesiąc/ce (min. 1 miesiąc) od terminu wykonania zamówienia 
wskazanego w pkt 5), 
 

7) termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, 

8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 12 IDW, 

10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]6,  

11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte  
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,  
w szczególności innym uczestnikom postępowania7: 

 

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

od do 

    

    

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
W związku z powyższym, załączam następujące dowody wykazujące,  
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]8:  

 

                                                 
6 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
7 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
8 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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l.p. Nazwa części zamówienia  

c)   

d)   

14) Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się 
na zasadach określonych w art. 26 ust 2b. u.p.z.p., w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.  

 

l.p. Nazwa podwykonawcy 

  

 
 

Załącznikiem do formularza oferty jest szczegółowy opis oferowanego samochodu 
specjalnego. 

 
 

5. Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i data 

 
1) 
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Załącznik do formularza oferty dla części 2 – szczegółowy opis oferowanego samochodu 
specjalnego. 
 
Część 2 zamówienia – Dostawa samochodu beczki asenizacyjnej – 1 szt. 
 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 
Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

 DANE TECHNICZNE PODWOZIA  

1 
podwozie fabrycznie nowe 2015r. spełniające aktualnie obowiązujące 
wymogi przepisów o ruchu drogowym wraz z przepisami z zakresu 
BHP, 

 

2 podwozie  DMC 12 000 kg,  

3 
silnik wysokoprężny turbo o mocy nie mniejszej niż 220KM,  

 

4 
poziom emisji spalin EURO VI /technologia SCR/, 

 

5 
skrzynia biegów manualna mechaniczna zsynchronizowana  
z przystawką PTO, 

 

6 
oś przednia - resory piórowe paraboliczne, drążek stabilizatora  
i teleskopowe amortyzatory hydrauliczne, 

 

7 
oś tylna – resory półeliptyczne, 

 

8 
blokada mechanizmu różnicowego, 

 

9 
układ hamulcowy pneumatyczny, dwuobwodowy,  

 

10 
ogumienie R22,5, 

 

11 
rozstaw osi 3500-3700 mm, 

 

12 
kabina krótka zawieszona na sprężynach i amortyzatorach odchylana 
hydraulicznie, ilość miejsc 1 + 2,  

 

13 
kolor fabryczny pomarańczowy RAL 2011, 

 

14 
ogranicznik prędkości do 85 km/h, 

 

 
WYPOSAŻENIE:  

 

15 
ABS,  

 

16 
immobilizer,  

 

17 
reflektory przeciwmgielne,  

 

18 
siatki ochronne na reflektorach,  

 

19 
stalowy przedni zderzak, 

 

20 
osłona chłodnicy, 

 

21 
licznik motogodzin, 

 

22 
okna w tylnej ścianie,  

 

23 
osłona chłodnicy,  

 

24 
klimatyzacja,  

 

25 
pneumatyczny fotel kierowcy,  

 

26 
wspomaganie kierownicy,  

 

27 
regulowana kolumna kierownicy,   

 

28 
blokada układu kierowniczego,  
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29 
główny wyłącznik akumulatora,  

 

30 
cztery lusterka wsteczne elektrycznie podgrzewane i sterowane, 

 

31 
podgrzewana przednia szyba  

 

32 
elektryczny podnośnik szyb, 

 

33 
pionowy wydech,  

 

34 
pasy bezpieczeństwa,  

 

35 
osuszacz powietrza,  

 

36 
podgrzewany filtr paliwa,  

 

37 
apteczka,  

 

38 
kliny,  

 

39 
trójkąt,  

 

40 
koło zapasowe,  

 

41 
lampa ostrzegawcza typu LED z napisem WODOCIĄGI, 

 

42 
lampa ostrzegawcza typu LED zamontowana w tylnej części pojazdu, 

 

43 
fabryczny komplet kluczy monterskich, 

 

44 
tekstylny pokrowiec na siedzenie kierowcy, dwa siedzenia pasażerów, 
łatwo zmywalne 

 

45 
tachograf cyfrowy, 

 

46 

układ kamery najazdowej złożony z monitora LCD 5ʺ w kabinie 
kierowcy i kamery zamontowanej na dennicy, pozwalający na 
obserwację obszaru za pojazdem 

 

47 
rejestrator pracy zgodny z eksploatowanym systemem zarządzania 
flotą (XTRACK) 

 

 
DANE  TECHNICZNE ZABUDOWY  
 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 
Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

   

1 
pojemność beczki 5500÷6000 ltr 

 

2 
węże ssawne Ø 110 o długości 2 x 6 mb ze złączem typu strażackiego, 

 

3 
wąż ssawny Ø 75 o długości  10 mb ze złączem typu strażackiego, 

 

4 
tylna dennica otwierana hydraulicznie do góry, połączona z przegrodą 
wygarniającą osad       

 

5 
dennica wyposażona w uszczelkę gumową i dodatkowe zamki 
hydrauliczne 

 

6 
zawór dolnego ssania Ø 110  

 

7 
przełącznik węży ssawnych Ø 110 / 75  

 

8 
zawór bezpieczeństwa < 0,05 MPa 

 

9 
armatura zabezpieczająca pomposprężarkę przed zalaniem i 
wychwytywacz oleju smarnego  

10 
pomposprężarka zapewniająca napełnienie cysterny z głębokości 6 m  
w czasie nie dłuższym niż 4 min. 

 

11 
chłodnica oleju hydraulicznego 
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12 
dolny króciec wodowskazu umieszczony w połowie zbiornika 

 

13 
boczne koryta wykonane z blachy nierdzewnej w kolorze zabudowy 
zamykane od góry              

 

14 
wewnętrzna powierzchnia beczki płaska (bez pierścieni 
wzmacniających)                                                         

 

15 
kolor pomarańczowy 

 

16 

lampa przenośna LED do oświetlenia miejsca pracy zasilana z instalacji 
elektrycznej pojazdu wraz ze zwijanym przewodem o długości min. 15 
mb 

 

17 
pasy ostrzegawcze odblaskowe na kabinie pojazdu i dennicy pojazdu 

 

18 

lampy LED światła białego, zamontowane z boku i tyłu pojazdu w 
górnej części zabudowy, oświetlające pojazd w czasie pracy po zmroku 
w ilości min. 6 szt. 

 

19 
„pachołki” drogowe ostrzegawcze w ilości 6 szt. z miejscem na 
zabudowie 

 

 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

1 
Instrukcje w języku polskim: 

- instrukcja obsługi, konserwacji i napraw. 

 

2 
Rękojmia za wady 24 mies. Okres rękojmi za wad zaczyna bieg z dniem 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

 

3 
Gwarancja urządzenia min. 36 mies. Okres gwarancji zaczyna bieg  
z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 

 

4 Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń.  

5 Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu w Polsce.  

6 Homologacja pojazdu, bądź badania jednostkowe.  

7 
Wystawienie zaświadczeń upoważniających do wykonywania obsługi, 
eksploatacji i konserwacji przedmiotowego pojazdu dla 4 operatorów 
Zamawiającego. 

 

8 
Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie 
obsługi, konserwacji i prawidłowego eksploatowania pojazdu,  
w siedzibie zamawiającego, trwające minimum 2 dni roboczych. 
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Załącznik nr 1c – Wzór Formularza Oferty dla części 3 zamówienia 

 
OFERTA 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  
do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  

samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej   

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  
 
 
Część 3 zamówienia – Dostawa samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej – 2 szt.   
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez9: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 
2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia – szczegółowo opisanego  

i potwierdzonego w załączniku do niniejszego formularza – zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację części 3 zamówienia wynosi: 
 

Kwotę całkowitą (bez VAT) {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

plus podatek VAT w kwocie: {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

                                                 
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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co stanowi łącznie Cenę całkowitą  
z VAT w wysokości: 

{……………………………………} PLN 

słownie: {………………………………..……………………………………} PLN 

 
4) oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia - część 3 na okres 

……………………… (min. 36 miesięcy) miesięcy, 
 

5) termin wykonania niniejszego zamówienia: do dnia 20.12.2015r., 
 

6) oświadczam, iż wykonam niniejsze zamówienie – część 3, w terminie krótszym  
o ………….. miesiąc/ce (min. 1 miesiąc) od terminu wykonania zamówienia 
wskazanego w pkt 5), 
 

7) termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, 

8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 12 IDW, 

10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]10,  

11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte  
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,  
w szczególności innym uczestnikom postępowania11: 

 

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

od do 

    

    

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
W związku z powyższym, załączam następujące dowody wykazujące,  
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]12:  

                                                 
10 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
11 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
12 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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l.p. Nazwa części zamówienia  

e)   

f)   

14) Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się 
na zasadach określonych w art. 26 ust 2b. u.p.z.p., w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.  

 

l.p. Nazwa podwykonawcy 

  

 
 

Załącznikiem do formularza oferty jest szczegółowy opis oferowanego samochodu 
specjalnego. 

 
 

5. Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i data 

 
1) 
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Załącznik do formularza oferty dla części 3 – szczegółowy opis oferowanego samochodu 
specjalnego. 
 
Część 3 zamówienia – Dostawa samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej – 2 szt. 
 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 
Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

1 rok produkcji 2015r.   

2 
DMC max. 3 500 kg, 

 

3 
DMC zestawu 7000 kg, 

 

4 
długość całkowita do 6 100 mm, 

 

5 
silnik wysokoprężny, 4 – cylindrowy z systemem wtrysku COMMON 
RAIL o mocy min. 140 KM,  spełniający normę EURO 5+, 

 

6 
pojemność skokowa min. 2 500 cm3, 

 

7 
maksymalny moment obrotowy min.350Nm, 

 

8 
skrzynia biegów 6 + 1, 

 

9 
rozstaw osi 3 500-3600 mm, 

 

10 
promień skrętu max. 6 400 mm, 

 

11 
hamulce tarczowe + sygnalizator zużycia klocków hamulcowych, 

 

12 
ESP ( ABS, EBD, ASR), 

 

13 
napęd tylni, 

 

14 
rozmiar ogumienia R 16, 

 

15 
wspomaganie kierownicy, 

 

16 
regulowana kolumna kierownicy 

 

 
NADWOZIE: 

 

17 
ilość miejsc w kabinie 1 + 2 + 4, 

 

18 
fabryczny kolor pomarańczowy RAL 2011 

 

19 
tylne drzwi otwierane o kąt 2700, 

 

20 
boczne drzwi przesuwne przeszklone,  

 

21 
przeszklenie modułu po przeciwległej stronie drzwi  przesuwnych, 

 

22 
wysokość wewnętrzna min.1900 mm, 

 

23 
lampa ostrzegawcza typu LED umieszczona w obrysie pojazdu  
z napisem WODOCIĄGI 

 

24 
lampy ostrzegawcze typu LED z tyłu pojazdu, zamontowane w obrysie 
pojazdu       

 

25 
klimatyzacja automatyczna kabiny, 

 

26 
szyby w przednich drzwiach elektrycznie otwierane,     

 

27 
poduszka powietrzna kierowcy, 

 

28 
niezależnie zawieszony fotel kierowcy, regulowany w trzech 
płaszczyznach z podłokietnikiem,      

 

29 
fabryczny immobiliser, 

 

30 
centralny zamek,  
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31 
tempomat, 

 

32 
światła przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów, 

 

33 
radio CD MP3 + BlueTooth 

 

34 
lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie, 

 

35 
korek paliwa zamykany na klucz, 

 

36 
hak holowniczy kulowy, 

 

37 
wyłożona podłoga w części bagażowej (antypoślizgowa) z elementami 
do mocowania pasów ładunkowych, 

 

 
 

 

38 
pokrowce tekstylne na siedzenia kierowcy i na kanapę podwójną, 

 

39 
tylny rząd siedzeń łatwo zmywalny, 

 

40 
komplet kół z oponami zimowymi, 

 

41 

wyposażenie „kodeksowe” pojazdu 
- gaśnica samochodowa 
- trójkąt ostrzegawczy 
- apteczka samochodowa 
- fabryczny komplet kluczy monterskich 
- podnośnik samochodowy 
- 2 szt. kliny pod koła 

 

42 
rejestrator pracy zgodny z   eksploatowanym systemem zarządzania 
flotą (XTRACK)  

 

 
 
DANE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA MOBILNEGO   
 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 
Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

1 
agregat prądotwórczy o mocy 6 kW z inwerterem do pracy ciągłej 
(wyciszony), 

 

2 
szlifierka kątowa elektr. o mocy 2 kW, 

 

3 
młot udarowy elektr. o mocy 1,5 kW, 

 

4 
wózek do otwierania włazów kanalizacyjnych, 

 

5 
przenośny czujnik stężenia gazów / tlen / siarkowodór / mieszanki 
wybuchowe, 

 

7 
szelki bezpieczeństwa wraz z liną dł.15 mb, 

 

8 
drabina sznurowa dł. 10 mb, 

 

9 
wykrywacz ferromagnetyków, 

 

10 
sprężarka powietrza elektryczna, 

 

11 

korki pneumatyczne  
- Ø 150/200  szt.1 
- Ø 200/400  szt.1 
- Ø 400/600  szt.1 

 

15 
stopa wibracyjna z napędem spalinowym, 

 

16 
lampa przenośna podwójna elektryczna typu LED na statywie do 
oświetlania miejsca pracy.  
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WYMAGANIA OGÓLNE Oferowane dane 

(wypełnić: tak/nie) 

1 

Instrukcje w języku polskim: 

- instrukcja obsługi, konserwacji i napraw dla urządzeń będących na 
wyposażeniu technicznym. 

 

2 
Rękojmia za wady 24 mies. Okres rękojmi za wad zaczyna bieg z dniem 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

 

3 
Gwarancja urządzenia min. 36 mies. Okres gwarancji zaczyna bieg  
z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 

 

4 Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń.  

5 Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu w Polsce.  

6 Homologacja pojazdu.  

7 
Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie 
obsługi, konserwacji i prawidłowego eksploatowania sprzętu, w 
siedzibie zamawiającego, trwające minimum 2 dni roboczych. 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 
 

 
Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  

do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  
samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 

kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 
POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  

 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1  
pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm.) 
 
Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), oświadczam/y, że spełniam(y) warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia. 

 
Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  

do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  
samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 

kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2013, poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.). 

 
Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, 
poz. 907 z późn. zm.). 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych dostaw. 
 

Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  
do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  

samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 
kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW 

 
Oświadczam(y), że w okresie ostatnich ………* lat przed upływem terminu składania ofert 
wykonałem (wykonaliśmy) następującą/e główne dostawy: 

 

L.p. Przedmiot dostawy 

Data wykonania dostawy 
Podmiot na rzecz 

którego wykonana była 
dostawa 

Nazwa 
Wykonawcy** 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

1. 
 
 

     

 
* Należy wpisać okres 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres działalności jest 

krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
** Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
UWAGA: 

1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niniejszego Załącznika dowody potwierdzające, iż wskazane  
w tabeli dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) Poświadczenie. 
2) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).  
3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane  

w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,  
o których mowa powyżej 

 

PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej.  

 
Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  

do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  
samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 

kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), przystępując do udziału  
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, informuję, że: 
 
nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p.*  
 
należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p.* 
 
W związku z powyższym zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 6 – Wzór pisemnego zobowiązanie podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia  

 
Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu  

do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,  
samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne 

kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07  
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 
Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.): 
  
ja ……………………………………………….. (imię i nazwisko) upoważniony do 
reprezentowania …...………………………………………… (nazwa i adres podmiotu) 
zobowiązuję się  do oddania Wykonawcy …………………………………...……...…………  
…………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) 
do dyspozycji niżej wymienionych niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
 
Zobowiązuję się  do udostępnienia niezbędnych zasobów: 
  
1) wiedzy i doświadczenia* wskazanych w wykazie głównych dostaw w pozycji ………., 
 
2) finansowych lub ekonomicznych*  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
Wykonawca wraz z pisemnym zobowiązaniem załącza dokumenty dotyczące: 
(a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
(b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
(c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
(d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
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PODPIS(Y): 
l.p Nazwa Podmiotu Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Podmiotu 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Podmiotu 

Pieczęć(cie) 
Podmiotu 

Miejscowość  
i  data 

 
 
 

 
 
 
 
 

    

 

 

 
PODPIS(Y): 
l.p Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i  data 

  
 
 
 

    

 


