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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137796-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Pojazdy specjalne
2015/S 078-137796

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110a
Osoba do kontaktów: Krystyna Sterna
65-120 Zielona Góra
POLSKA
Tel.:  +48 684512950
E-mail: ksterna@zwik.zgora.pl
Faks:  +48 684512959
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zwik.zgora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
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.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137796-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:ksterna@zwik.zgora.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL - woj.
lubuskie, miasto Zielona Góra.
Kod NUTS PL432

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
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 SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000, 34144000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 207 000 i 10 000 000 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z
systemem recyklingu – 1 szt.
Podstawowe dane:
- podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2015r.
- podwozie dwuosiowe, jedna oś napędowa, przystosowane pod zabudowę komunalną.
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- 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. 10 000 cm3;
- zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody,
- objętość użytkowa zbiorników max 7,5 m3
- 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.
Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000, 34144000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa samochodu beczki asenizacyjnej
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu beczki asenizacyjnej - 1 szt.
Podstawowe dane:
- rok produkcji 2015
- podwozie DMC 12 000 kg,
Zabudowa:
- pojemność beczki 5 500–6 000 litrów,
- pomposprężarka zapewniająca napełnienie cysterny z głębokości 6 m w czasie nie dłuższym niż 4 min.
Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000, 34144000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa samochodów typu furgon - pogotowie techniczne kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci
kanalizacyjnej
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów typu furgon - pogotowie techniczne kanalizacyjne z
wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej - 2 szt.
Podstawowe dane:
- rok produkcji 2015
- DMC max 3 500 kg,
- DMC zestawu 7 000 kg
Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000, 34144000
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3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
- dla części 1 – 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- dla części 2 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- dla części 3 – 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10
% ceny całkowitej (z VAT) podanej w Ofercie, nie później niż przed podpisaniem 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.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zatwierdzoną kwotę ofertową wraz z należnym podatkiem VAT (całkowitą
cenę ryczałtową z tytułu wykonania umowy).
Wartość, o której mowa powyżej jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom i obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawy i rozładunku zamawianego pojazdu
oraz inne opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega
obciążeniu tymi opłatami i podatkami.
Termin realizacji płatności: do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej
faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru
końcowego.
W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca uprawniony będzie
do wystawienia faktury VAT obejmującej stawkę podatku, obowiązującą w chwili wystawienia faktury VAT.
Zmiana ceny całkowitej dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie będzie wymagała sporządzenia
aneksu do niniejszej umowy.
Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w PLN przelewem na konto Wykonawcy.
Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczypospolitej
Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego.
Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Porozumienie w formie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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
Zamawiający precyzuje ten warunek w punkcie III.2.3)
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
Zamawiający precyzuje ten warunek w punkcie III.2.2)
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:
1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do 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



Dz.U./S S78
22/04/2015
137796-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/11

22/04/2015 S78
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/11

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 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).
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 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:
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1) w pkt III.2.1) 2.2), III.2.1) 2.3), III.2.1) 2.4), III.2.1) 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;
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. III.2.1) 2.5) i III.2.1) 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 III.2.1) 4.1) a), c) i III.2.1) 4.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt III.2.1) 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 III.2) 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 III.2) 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 III.2) 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 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 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,
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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 III.2.2) 1.4)a), III.2.2) 1.4)b) i III.2.2)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 III.2.1).2.1), III.2.1).2.2), III.2.1).2.3), III.2.1)2.4), III.2.1).2.5),
III.2.1).2.6) i III.2.1).2.7).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełniającego warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 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 PLN lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN.
b) dla części 2 - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000 PLN lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 300 000 PLN.
c) dla części 3 - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000 PLN lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 200 000 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.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - 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
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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 wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane
należycie, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 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.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.5.2015 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29.5.2015 - 12:00
Miejscowość:
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, pokój 105
(sala konferencyjna)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 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.

VI.3) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2015 dla każdej z części zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2015

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

