SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZWiK 2/2014
TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KWOTĘ PONIŻEJ 414 000,00 EURO

Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Os. Mazurskie 1 A
11-700 Mrągowo
tel. 89 742 61 11
fax 89 741 86 21

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
Zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo – ssącego ) do obsługi i
konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej

Kody CPV:
34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
tel. 89 742 61 11.
fax: 89 741 86 21.
Regon: P – 510426218
NIP 742 13 75 296
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zmianami).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
Sprzęt specjalistyczny (samochód ciśnieniowo – ssący ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej
1. PODWOZIE
- podwozie 3 osiowe, pierwsza i trzecia oś skrętna, środkowa napędzana
- rok produkcji min. 2014
- silnik wysokoprężny o mocy silnika co najmniej 360 KM (265kW) zabezpieczający moc wymaganą do napędu
zabudowy
- chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
- wymiennik ciepła dla skrzyni biegów
- filtr paliwa i dodatkowy filtr paliwa podgrzewany
- przygotowanie dla urządzenia uruchamiającego i zatrzymującego silnik na końcu ramy
- rozstaw osi dostosowany do wymogów zabudowy
- kolor kabiny: biały
- dopuszczalne naciski na osie zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami
- spełnienie normy emisji spalin Euro 6
- zbiornik paliwa min. 380l, zbiornik ad-blue min. 40 l
- zamykany korek wlewu paliwa, zamykany korek wlewu ad- blue
- boczne osłony metalowe, przeciwnajazdowe
- fabrycznie montowana przystawka mocy podwozia typu NMV o maksymalnym momencie min. 2000Nm i
przełożeniu min. 0,98, przystosowana do ciągłej pracy, niezależna od sprzęgła, musi zapewniać jednoczesną
pracę wszystkich urządzeń, przy maksymalnych parametrach ich pracy;
- przednie zawieszenie paraboliczne min. 9,5 tony
- stabilizator przedniej osi
- amortyzatory przedniej osi wzmocnione
- tylne zawieszenie powietrzne
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- regulacja wysokości zawieszenia
- pomoc przy ruszaniu
- skrzynia biegów 16- biegowa
- felgi min. 22,5”
- fartuchy przeciwbłotne
- koło zapasowe
- układ kierowniczy lewostronny
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-

koło kierowniczy z regulowaną wysokością i pochyleniem
immobilizer
elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do 90 km/h
wydech wyprowadzony do góry za kabiną
zderzak z tworzywa sztucznego
wsporniki do mocowania zabudowy mocowane na śruby
przetwornica 24/12V
system zapobiegający blokowaniu kół ABS,
system antypoślizgowy ASR
hamulce tarczowe wszystkich osi
kabina typu „M”, dł. co najmniej 1800mm
zawieszenie kabiny na sprężynach śrubowych
oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
centralny zamek
szyba przednia i szyby drzwi przyciemniane
tylna ściana kabiny bez okna
lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane
fotel kierowcy pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa i standardowym pokryciem
dodatkowe fotele dla dwóch pasażerów z pasami bezpieczeństwa
klimatyzacja kabiny kierowcy
gniazda w kabinie kierowcy 12V i 24 V po co najmniej 1szt
zmywalne obicie drzwi kabiny i siedzeń
filtr przeciwpyłowy
podłokietnik siedzenia kierowcy
przeciwsłoneczna roleta mechaniczna szyby przedniej
elektrycznie podnoszone szyby drzwi prawych i lewych kabiny
wykładzina z tworzywa na podłogę kabiny i tunelu silnika
komputer pokładowy
radio samochodowe
wywietrznik dachowy
akustyczny sygnał ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego
światła przeciwmgielne
światła główne halogenowe dla ruchu prawostronnego
światła do jazdy dziennej
światła pozycyjne i boczne światła obrysowe
język polski na wyświetlaczu na tablicy wskaźników
mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
apteczka
trójkąt ostrzegawczy oryginalny
lampa ostrzegawcza luzem
podnośnik hydrauliczny 12 t
2 kliny pod koła
gaśnica
dywaniki
minimum 24 miesięczna gwarancja producenta na podwozie dostarczona przy dostawie pojazdu
tablice wyróżniające pojazdu długiego zgodne z polskimi przepisami ruchu drogowego
maksymalna wysokość pojazdu – 3,80 m

2. ZABUDOWA
2.1 Zbiornik:
-

zbiornik o całkowitej pojemności min. 10.000 litrów
zbiornik wykonany ze stali min. S355J2+N
dopuszczalne ciśnienie robocze w zakresie -0,9 / +0,5 bara
grubość płaszcza zbiornika min. 6mm
zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo-próżniowo
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- zbiornik posadowiony na podwoziu zgodnie z zaleceniami producenta podwozia, w sposób zapewniający
odporność na wstrząsy
- zbiornik zakończony pokrywą tylną zabezpieczoną zaworem bezpieczeństwa i zamykaną za pomocą dwóch
cylindrów hydraulicznych otwieranych do góry, uruchamianie dennicy poprzez zawór sterowniczy umieszczony z
boku pojazdu (w miejscu umożliwiającym ergonomiczną pracę dla pracownika dokonującego zrzutu osadu)
- otwarcie rygli pokrywy zbiornika możliwe tylko bezciśnieniowo tj. dopiero po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar.
Pomiędzy zbiornikiem a pokrywą wysokiej jakości uszczelnienie olejoodporne. Pokrywa zabezpieczona
hydraulicznie przed opadnięciem.
- zbiornik zakończony od dołu fartuchem wylotowym wykonanym ze stali nierdzewnej, zabezpieczającym przed
rozpryskiwaniem ścieków
zbiornik podzielony na dwie części szczelną ścianą działową, czyli przegrodą (tłokiem), poruszaną
pneumatycznie, przegroda winna pracować tak, aby jedna komora była wypełniona wodą czystą bezciśnieniowa,
druga komora używana do przechowywania osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej z czasowym podciśnieniem
podczas zasysania mediów nieprzekraczającym -1 bar. Przegroda ruchoma blokowana w każdej podanej pozycji
automatycznie od wewnątrz zbiornika, za pomocą jednego rygla umieszczonego na przegrodzie ruchomej.
Wyklucza się blokowanie za pomocą rygli zewnętrznych rozmieszczonych wzdłuż obu stron zbiornika.
- blokowanie przegrody ruchomej ma być możliwe w 3 pozycjach
1. część wodna: 2500
część szlamowa: 7500
2. część wodna: 4000
część szlamowa: 4000
3. część wodna: 7000
część szlamowa: 3000
- pokrywa tylna zbiornika wyposażona w swojej dolnej części w króciec ssania i opróżniania DN100 uruchamiany
ręcznie, z zasuwą płytową i podłączeniem Perrot DN100 oraz zaślepką.
- zbiornik napełniany wodą poprzez króciec DN50 ze złączem Storz C, zaworem antyskażeniowym, zaślepką i
zasuwą uruchamianą pneumatycznie. Króciec umiejscowiony w obrębie pompy ciśnieniowej. Właz inspekcyjny
DN500.
- wskaźniki napełnienia poszczególnych komór: dla komory szlamowej wziernik z plexi z wycieraczką
umiejscowiony z tyłu pojazdu, dla komory wodnej komunikat wyświetlany na monitorze w szafce sterowniczej.
- spust wód nadosadowych poprzez króciec w dennicy.
- gwarancja na perforacje zbiornika min. 10lat
2.2 Układ ssący:
- pompa próżniowa o wydajności znamionowej min. 1.300 m³/h, podciśnienie max.0,5 bar z napędem od
niezależnej przystawki mocy typu NMV poprzez paski klinowe i wał przegubowy.
Parametry pompy:
 Typ
łopatkowa
 Sposób chłodzenia
wodą, pompa obiegowa oraz wentylatory
 Ciśnienie ssania, max podciśnienie
- 1,0 ( bar )
 Max ciśnienie tłoczenia
+ 0,5 ( bar )
 Przy max obrotach
1.500 ( Obr. / min. )
 Przy max moc
38 ( kW )
 Max. waga
280 kg +/- 5%
- filtr powietrzny z obudową z aluminium oraz wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej;
- zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadu oraz przegrzewaniem wraz z sygnalizacją wizualną i dźwiękową;
- pompa wyposażona w zawór ograniczający podciśnienie w zbiorniku, sterowany pneumatycznie.
- pompa wyciszona poprzez zabudowę za klapą wyłożoną matami dźwiękochłonnymi, zamykaną na klucz
- wąż ssący DN 100 prowadzony w kasecie płasko zabudowanej na zbiorniku. Długość węża ssącego min. 18
metrów. Możliwość dopięcia kolejnych odcinków węża. Hydrauliczny napęd węża do zwijania i rozwijania,
podłączenie do zbiornika poprzez kolanko rurowe z otworem rewizyjnym i zasuwą DN125. Prowadzenie węża po
kołowrocie ciśnieniowym zabudowanym na pokrywie tylnej zbiornika i odchylany razem z nim o 180°.
- kołowrót ssący pracujący niezależnie od kołowrotu węża ciśnieniowego
- instalacja ssąca zabudowana po przeciwnej stronie zbiornika aniżeli instalacja ciśnieniowa. Wyklucza się
zabudowanie pomp pomiędzy kabiną kierowcy a zbiornikiem.
2.3 Układ wysokociśnieniowy
- pompa wysokociśnieniowa nurnikowa (ceramiczna powłoka nurników) o wydajności znamionowej min. 330l/min
przy min. 170 barach.
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- napęd pompy od niezależnej od skrzyni biegów przystawki mocy typu NMV poprzez paski klinowe
- na wale pompy elektro- pneumatyczne sprzęgło służące do włączania/ wyłączania pompy z szafki sterowniczej
- pompa obudowana szafką wykonaną z aluminium, z wysokimi drzwiami otwieranymi na bok, zamykanymi na
klucz
- licznik godzin pracy pompy jako komunikat na monitorze w szafce sterowniczej
- pompa zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa
- wyposażona w filtr wodny z wkładem ze stali nierdzewnej, z obudową z aluminium.
- kołowrót wysokociśnieniowy z wężem DN25, umiejscowiony na pokrywie tylnej zbiornika, odchylany
hydraulicznie o 180° w lewą stronę, napęd hydrauliczny z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach, z
nawiniętym gumowym wężem ciśnieniowym DN25 ze wzmocnionym oplotem tekstylnym i okuciem, długości min.
120 metrów. Pod kołowrotem rynna na ściekające z nawijanego węża ścieki. Kołowrót obudowany blachą,
ogrzewany gorącym powietrzem. Wyposażony w automatyczną prowadnicę ułatwiającą równomierne nawijanie
węża na bęben.
- kołowrót ciśnieniowy z wężem DN13, z napędem hydraulicznym, zamontowany z tyłu pojazdu i zabudowany
blachą z doprowadzonym ciepłym powietrzem, wyposażony w automatyczną prowadnicę węża układającą go w
trakcie nawijania na bębnie, wyposażony w pistolet ciśnieniowy z wymiennymi końcówkami. Długość węża z
oplotem tekstylnym min. 60 metrów. Automatyczny bypass do użytkowania małego kołowrotu.
- opróżnianie instalacji ciśnieniowej z resztek wody- pneumatyczne, podłączone pod instalację pneumatyczną
podwozia.
- ostrzeżenie o niskim poziomie wody w komorze wodnej w postaci optycznej i akustycznej kontrolki w szafce
sterowniczej wraz z automatycznym wyłączeniem pompy ciśnieniowej w przypadku przekroczenia minimalnego
stanu wody (ochrona pompy ciśnieniowej przed suchobiegiem).
- licznik długości metrów węża ciśnieniowego DN25 w kanale z wyświetlaczem w szafce sterowniczej, z opisami w
języku polskim, wyposażony w licznik metrów węża w kanale, zapis do pamięci ostatnich 20 czyszczonych
odcinków z wyświetlaniem poszczególnych odcinków oraz wydajnością w metrach, wyświetlanie wydajności
dziennej w metrach, wyświetlanie łącznej długości wyczyszczonych odcinków od początku istnienia pojazdu, w
przypadku zablokowania zaklinowania dyszy w kanale obroty pompy ciśnieniowej powinny być redukowane
automatycznie.
Licznik winien być wyposażony w system umożliwiający w pełni automatyczną regulację prędkości kołowrotu
ciśnieniowego przy czyszczeniu, czyli przy nawijaniu węża na kołowrót, dalej regulację prędkości posuwu węża w
kanale w zależności od stopnia zabrudzenia (wolniejszy posuw przy bardziej zabrudzonym kanale, szybszy przy
mniejszym zabrudzeniu), a w przypadku zablokowania (zaklinowania) dyszy w kanale obroty pompy ciśnieniowej
winny być automatycznie redukowane, co powinno zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom kanału. Wszystkie
informacje na monitorze w języku polskim.
Licznik w postaci displaya w szafce sterowniczej, z przyciskami dla ustawienia poszczególnych parametrów pracy
kołowrotu (np. zadanie przez operatora szybkości posuwu węża ciśnieniowego w metrach na minutę).
- w kabinie kierowcy komputer z dotykowym ekranem umożliwiający zapis funkcji licznika, a następnie przegranie
ich z urządzenia na pamięć przenośną i wykorzystanie do dokumentacji technicznej przez nadzór. Ekran dotykowy
ma umożliwiać naniesienie takich funkcji jak: zleceniodawca, dane dotyczące miejsca czyszczenia, a następnie w
połączeniu z licznikiem węża wysokociśnieniowego automatyczny odczyt. Dane te mają być eksportowane na
pamięć przenośną w formacie PDF lub MS EXCEL.
2.4 Ogrzewanie zimowe pojazdu:
- pojazd dostosowany do pracy w warunkach zimowych do -15°C . Wszelkie przewody ciśnieniowe od pompy do
kołowrotów powinny być poprowadzone w specjalnych rurach osłonowych tzw. „peszlach”. Do wszystkich miejsc
przepływu wody należy doprowadzić za pomocą niezależnych od pracy silnika urządzeń grzewczych ciepłe
powietrze. Urządzenia te, w ilości min 2 sztuk powinny znajdować się w obszarze pompy ciśnieniowej oraz w
obszarze kołowrotu z wężem ciśnieniowym. Pompa ciśnieniowa, zawór bezpieczeństwa powinny zostać
zabudowane drzwiami z aluminium wyłożonymi materiałem dźwiękochłonnym. Zabudować należy mały i duży
kołowrót z wężem ciśnieniowym.
Na oferowany układ ogrzewania zimowego wymagane są dodatkowe referencje.
2.5 Sterowanie:
- główna szafka sterownicza zabudowana ergonomicznie z tyłu pojazdu, z szybą plexi otwieraną na bok i
zabezpieczoną przed przypadkowym zamknięciem, oświetlona i zamykana na klucz, wyposażona w monitor LCD
wskazujący minimum:
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 ciśnienie wody
 próżnię
 stan napełnienia komory wodnej
 ciśnienie oleju hydraulicznego
 obroty silnika
 godziny pracy pompy ssącej oraz ciśnieniowej.
Wszelkie opisy i komunikaty w języku polskim.
- przy kołowrocie ciśnieniowym dodatkowy panel sterowniczy obracany razem z kołowrotem do obsługi
wszystkich funkcji czyszczenia i ssania (wąż ssący i ciśnieniowy). Panel zamykany szybą plexi otwieraną do góry i
zabezpieczoną przed opadnięciem za pomocą magnesu, opisy w języku polskim
- wszystkie funkcje zabudowy sterowane w oparciu o technologię CAN
- złącze RS do testowania (sprawdzenie funkcji zabudowy)
2.6 Wyposażenie dodatkowe:
- wyprowadzenie kalamitek napędu pomp w łatwo dostępne miejsce
- po jednej stronie zbiornika otwarta rynna na węże, wykonana z ocynkowanej stali, po drugiej stronie długa,
zamykana skrzynka na osprzęt z klapami otwieranymi ku górze. Skrzynki wyłożone matami z PVC.
- mała skrzynka narzędziowa z ocynkowanej stali o wymiarach ok. 700x500x400mm, między osiami lub w innym
dostępnym miejscu
- z tyłu zbiornika żółte światło ostrzegawcze (tzw. „kogut”) z siatką chroniącą przed mechanicznymi
uszkodzeniami
- na kabinie kierowcy zamontowana belka świetlna typ LED z napisem wskazanym przez zamawiającego
- z tyłu zbiornika zdejmowany halogen do oświetlenia miejsca pracy operatora z kablem min. 2 metry oraz
bębnem z kablem min. 12 metrów umożliwiającym oddalenie się od pojazdu z halogenem.
- imadło wysuwane z boku zabudowy
- bęben sprężynowy z wysuwaną linką do zawieszenia dolnej prowadnicy węża ciśnieniowego.
- biało- czerwone oznaczenia ostrzegawcze na krawędziach
- żółto- czerwone oznaczenia ostrzegawcze w tylnej części pojazdu
- błotniki kół tylnych z materiału nierdzewnego
- kratki ochronne na tylne światła
- uchwyt na górną prowadnicę węża ciśnieniowego (nakładaną na kanał)
- komplet głowic czyszczących:
 standardowa dla węża DN13 do średnic DN100
 stożkowa dla węża DN13 do średnic DN150
 stożkowa dla węża DN25 do średnic od DN160
 kombinowana „granat- bomba” dla węża DN25 dla średnic DN200-600
 wąż do napełniania zbiornika wodą DN50- 10 metrów
 górna i dolna prowadnica węża ciśnieniowego w kanale (górna nakładana, dolna tzw. „banan”)
- odbiór w stanie surowym w fabryce producenta
- maksymalna wysokość pojazdu po zabudowie: 3,8m.
2.7 Lakierowanie:
- lakierowanie zabudowy : pomarańczowy
2.8 Szkolenie:
- w siedzibie Zamawiającego.
2.9. Gwarancja:
- 24 miesiące na kompletny pojazd.
3. Dokumentacja:
- instrukcja obsługi w języku polskim
- katalog części zamiennych dla podwozia i zabudowy
- dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako „specjalny”- wymagane na dzień ostatecznego odbioru
- pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BP oraz ustawy
Prawo o ruchu drogowym
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Do oferty należy dołączyć:
1. Symulację obciążenia osi podwozia dla poszczególnych wariantów napełnienia komór zbiornika
2. Rysunek zestawieniowy proponowanego kompletnego pojazdu wraz ze wskazaniem usytuowania
najistotniejszych elementów zabudowy takich jak np. pompy, kołowroty ciśnieniowe, system prowadzenia węża
ssącego, szafki narzędziowe, wymiary zbiornika.
3. Dowody na potwierdzenie doświadczenia: wymaga się, aby przynajmniej trzy auta, których dotyczą referencje
posiadały wyposażenie zbliżone do wymaganego przez Zamawiającego tj. min. system blokowania przegrody
ruchomej od wewnątrz zbiornika, ogrzewanie zimowe za pomocą ciepłego powietrza, licznik posuwu węża
ciśnieniowego zsynchronizowany z pracą kołowrotu ciśnieniowego.
4. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w rozbiciu na podwozie i zabudowę zawierający:
 szczegółowy opis techniczny, technologiczny i dane na temat parametrów technicznych, technologicznych
zastosowanych rozwiązań i urządzeń w zakresie zabudowy
 szczegółowy opis i dane techniczne w zakresie podwozia.

Informujemy, że występujące we wszystkich opracowaniach nazwy znaku towarowego , patentów, typu
lub miejsca pochodzenia produktów nie są dla Dostawców wiążące przez co należy rozumieć, że
Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, równoważnych, pod warunkiem,
że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów
technicznych nie gorszych niż założone w siwz.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE
ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.
2. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez
podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę tej części.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki,
których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy
2. Termin zakończenia – 19-12-2014 r.
9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 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) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2
pkt. 5 ) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
(przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie
10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia.
10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
Wymienione niżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na
każdej stronie.
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wymagane jest wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3
samochodów specjalistycznych ciśnieniowo - ssących, o wartości co najmniej 1 200 000,00 zł
brutto. Dowody o których mowa wyżej muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. Nr 0 z 2013 r. poz. 231).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) 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 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
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d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków (w celu wykazania spełnienia warunków z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp). W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych
zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia składają dokumenty wymienione w pkt 2.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 b), 2 c) i 2 d) składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, 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.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień
publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5), albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
Uwaga
Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM
ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@zwik.mragowo.pl
12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ
ZEBRANIE WYKONAWCÓW.
12.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie , za pomocą telefaksu lub drogą
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elektroniczną . Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
12.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez
podania źródła zapytania (art. 38 ust. 2 Pzp).
12.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert określonego w pkt. 17.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
12.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Cezary Klimczuk , tel. 663 206 999 , 89 742 61 11 , e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
2. Leon Jakubaszko, tel. 603 604 863, 89 742 61 11 , e-mail: jakubaszko@zwik.mragowo.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo
tel. 89 742 61 11, fax 89 741 86 21
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
14.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych:
trzydzieści tysięcy złotych).
14.2 Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem
„Wadium - Zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo – ssącego ) do
obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej ”
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
14.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do
oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą.
14.4 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w
pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert.
14.5 Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w
przypadku gdy:
14.5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
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b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
14.5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu
składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
16.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki
o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;
16.2. Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
16.3. Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być
wypełniona przez Wykonawcę;
16.4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy
dołączyć dodatkowe strony;
16.5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dokumenty
załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. Nr 0 z 2013 r. poz. 231),
16.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia
ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
16.7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
16.8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;
16.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofertę;
16.10. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców
uznaje się:
a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
b) osoby
legitymujące
się
odpowiednim
dokumentem
stwierdzającym
ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten
należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
16.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust.1 Pzp);
16.12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
16.13. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
„OFERTA – Zakup sprzętu specjalistycznego ( samochodu ciśnieniowego ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej
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16.14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16.15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu.
Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.
17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
17.1. Oferty należy składać do dnia 30-07-2014 r. do godz. 930 w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo, pod rygorem nie
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84,
ust. 2 Pzp);
17.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i
wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
17.3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu
oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i
wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
17.4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte.
17.5. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., os.
Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo w dniu 30-07-2014 r. o godz. 1000.
18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do
dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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19. UMOWA RAMOWA.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
21. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OBLICZENIA OCENY OFERT.
1. Kryterium oceny:
a. cena /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w
polskich złotych:
- waga kryterium - 100 %
2. Punktacja.
a/ kryterium będzie oceniane w skali 10 punktowej, tj. od „0” do „10”
b/ punkty za zaoferowaną cenę (X) zostaną wyliczone wg wzoru:
X

=

cena najniższa w zł
--------------------------cena badanej oferty w zł

x 10

=

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
22. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.
22.1 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym,
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2
Pzp).
22.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
22.3 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny,
terminy wykonania, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w złożonych ofertach
(art. 86 ust. 4 Pzp).
22.4 Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w ustawie
Prawo zamówień publicznych.
22.5 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
22.6 Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć
ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.
23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom.
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą. Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni jeżeli zajdą okoliczności z
art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego
przez Zamawiającego.
24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z § 8 projektu
umowy oraz art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
26. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29
UST. 4
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz nie przewiduje
wymagań z art. 29 ust. 4.
27. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez
Zamawiającego stanowią integralną część umowy.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wzór umowy w załączeniu.
28. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym, jeżeli mają lub
miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych..
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3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych., odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami tej ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (tj. faksem, drogą elektroniczną
- z potwierdzeniem, na żądanie strony, faktu otrzymania pisma).
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
12. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Załączniki:
(1) Formularz oferty
(2) Oświadczenie
(3) Projekt umowy
(4) Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
(5) Informacja o grupie kapitałowej

Zatwierdził:
Mrągowo, dnia 14-07-2014
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