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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53217-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Pojazdy specjalne
2022/S 021-053217

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 110 A
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Melania Miałkowska-Kopciuch
E-mail: melania.mialkowska-kopciuch@zwik.zgora.pl 
Tel.:  +48 664454058
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zwik.zgora.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zwik.zgora.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-z-udzialem-srodkow-ue/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego
Numer referencyjny: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-06

II.1.2) Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132 w związku z art. 378 ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129).
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej z systemem recyklingu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej z systemem recyklingu wyposażony m.in. w:
• zbiornik dzielony przegrodą ruchomą o pojemności minimum 11m3,
• sterowanie CAN bus,
• kołowrót węża ssącego i ciśnieniowego, posadowione horyzontalnie na zbiorniku, prowadzenie węży poprzez 
jedno ramię wysięgnika obrotowe, wysuwane i podnoszone ramię wysięgnika z wężem ssącym i ciśnieniowym.
Pojazd specjalistyczny z odzyskiem wody wraz z zabudową mają zapewnić możliwość hydrodynamicznego 
czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej przez typowe urządzenia rewizyjne (studnie kanalizacyjne, rewizje na 
przyłączach kanalizacyjnych) usuwania zatorów, pompowania ścieków (cieczy i szlamu) ze studni rewizyjnych, 
komór technicznych, zalanych pomieszczeń piwnicznych, czyszczenia wpustów ulicznych i odwodnień liniowych 
wód opadowych itp.
Część technologiczna ma być zabudowana na podwoziu samochodu ciężarowego. Pojazd specjalny z 
odzyskiem wody do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażony w zautomatyzowane 
sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN bus podłączonego do szyny CAN 
podwozia. Magistrala sterująca ma umożliwiać zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych 
zabudowy oraz ma być odpowiedzialna za ich nadzór.
Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz 
ustawy o ruchu drogowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn.: "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V" nr POIS.02.03.00-00-0238/17, 
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy 
fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu, o 
minimalnej wartości 1.800.000,00 zł bez VAT każdej z dostaw, potwierdzone dowodami określającymi czy te 
dostawy zostały wykonane należycie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku 
kwotowego, o którym mowa powyżej.
Z uwagi na ograniczenia techniczne, wszelkie informacje dot. postępowania dostępne są na stronie
www.zwik.zgora.pl (zakładka „Przetargi“ dalej „Zamówienia publiczne z udziałem środków z UE”); szczególnie w 
pkt 5 i 6 SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych, 00/100), zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 399);
2) wadium zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy pzp musi być:
a. wniesione przed upływem terminu składania ofert wyznaczonego do dnia 03.03.2022r., do godz. 12:00. i
b. utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, tj. do 31.05.2022 r
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany 
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie
Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 ustawy 
pzp.
Oferty należy składać w języku polskim.
Z uwagi na ograniczenia techniczne, wszelkie informacje dot. postępowania dostępne są na stronie
www.zwik.zgora.pl (zakładka „Przetargi“ dalej „Zamówienia publiczne z udziałem środków z UE”) w 
dokumentacji postępowania, szczególnie w pkt 5 oraz 6 SWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy na podstawie art. 388 pkt 2) ustawy 
pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu 
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1. SWZ oraz niewykluczeni 
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na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy pzp, z uwagi na 
okoliczności w pkt 5.2 SWZ.
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31 maja 2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art. 256 ustawy 
pzp lub art. 257 ustawy pzp.
Zamawiający dopuszcza, aby w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu (sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do 
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2022
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