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Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
Polska

2. Definicje i skróty.

Na potrzeby niniejszej SIWZ wprowadza się następujące definicje i skróty:

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Podwykonawca - oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części
Zadania, włączając w to także prawnych następców Podwykonawcy

Umowa - należy przez to rozumieć Umowę (zwaną również zamiennie Kontraktem) na
dostawę w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,

Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej
w aglomeracji Zdzieszowice” dofinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
„SIWZ" – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera komplet
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania
i złożenia oferty na wybór Wykonawcy na dostawę zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
„u.p.z.p." – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
„cena ofertowa netto” – oznacza cenę stałą w złotych, nieobejmującą podatku VAT, który
naliczany będzie w fakturach VAT
„cena ofertowa brutto” - oznacza cenę ofertową netto wraz z podatkiem VAT, który
naliczany będzie przez Wykonawcę w fakturze VAT, zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami za całkowite i pełne wykonanie zobowiązań Wykonawcy, płatną na rzecz
Wykonawcy na mocy ustanowień Umowy, zgodnie z ustalonymi w niej warunkami
płatności

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

b) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p..

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów opisanych szczegółowo w punkcie 9 i 10 SIWZ.

9. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i wykazaniem braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (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),
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a, 2b do niniejszej SIWZ;

2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest dołączenie do oferty wykazu

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw specjalistycznych

pojazdów do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej (tj. odpowiadających swoim
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rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia), każda o wartości co najmniej
500.000,00 zł netto z podaniem daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 1 oraz

załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały należycie wykonane.

Brak powyższych dokumentów będzie stanowił podstawę do wykluczenia Wykonawcy na

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

3.  W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia wymagane jest złożenie właściwego oświadczenia.

Brak powyższego oświadczenia będzie stanowił podstawę do wykluczenia Wykonawcy na

zasadach art. 24 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

Na podstawie art. 26 ust. 2b u.p.z.p. Zamawiający dopuszcza poleganie Wykonawcy 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonaniu zamówienia.

4.  W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest złożenie w ofercie informacji

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych w

wysokości 600.000,00 PLN lub zdolności kredytowej w tej samej wysokości, wystawionej

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na

zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

u.p.z.p., jest zobowiązany do załączenia do oferty informacji wyżej określonej wydanej

przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, w których dany podmiot

ma rachunek.

Brak powyższych dokumentów będzie stanowił podstawę do wykluczenia Wykonawcy na

zasadach art. 24 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch

lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty, w ofercie muszą być złożone przez

każdego z nich.
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10. Wykaz pozostałych dokumentów i oświadczeń wymaganych przez
Zamawiającego dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy są zobowiązani załączyć w ofercie niżej określone dokumenty:

1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne 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.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub

zaświadczenie, 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.

5. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania dostaw wymagane jest

dołączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy

przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.

Brak powyższych dokumentów będzie stanowił podstawę do wykluczenia

Wykonawcy na zasadach art. 24 ust. 1 .

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty do oferty muszą

być dołączone przez każdego z nich.
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Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w

punktach: 10.1), 10.2), 10.3), 10.4), składa dokument lub 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 lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

a zamiast dokumentu określonego w punkcie 10.1) składa zaświadczenie

(wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

Wykonawcy albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.

6. Dokumenty określone punkcie 5 w podpunktach:  a) i c) muszą być wystawione

nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wdaje się dokumentów o których mowa

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania z zachowaniem dat wystawienia obowiązujących dla dokumentów

zastępowanych.

8. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie złożą oświadczenia o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających

spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierały błędy oraz

Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictw, z zastrzeżeniem: Zamawiający

wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy

złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

a) 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 i 10 SIWZ. Ponadto

Wykonawcy tacy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu

Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia

umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.

b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 9�

Nazwa zamówienia: „Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej w ramach  Projektu pn.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”
PN 1/JRP/2012

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) 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 konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji

przedmiotu zamówienia oraz rękojmię,

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.

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

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza

SIWZ dokonywane będą w PLN.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

a) Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

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), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
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notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa

wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w

zgodnej z niniejszą SIWZ formie. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o

pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki

zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy

komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład

oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi

przez Zamawiającego.

*Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady archiwizacji jest

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 673 ze zm.)

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

b) Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach (1 oryginał i

1 kopia, przy czym kopia może być kserokopią 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.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do

niniejszego SIWZ 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 SIWZ powinny mieć formę wydruku

komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów,

przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ wzorów.

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 osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z

treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego
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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. 13. a.) 4 SIWZ w formie oryginału

lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 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.

c) Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

a)Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załączonego do

niniejszej SIWZ.

b)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

c)Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ,

d)Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24

ust. 1 pkt 2, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do

niniejszej SIWZ,

e)Jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia,
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f) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami  potwierdzającymi, że

dostawy zostały wykonane  prawidłowo,

g)stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru,

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,

i) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

d) 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, jednakże Wykonawca nie

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. W przeciwnym razie

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami

w zakresie merytorycznym i w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest:

Pan Mieczysław Cierżniak, fax: +48 77 544 96 54,

mail: jrp@wik.zdzieszowice.pl; wik@zdzieszowice.pl.

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,

pokój nr 8, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04 . 10 .2012 do godz. 10.00

mailto:jrp@wik.zdzieszowice.pl
mailto:wik@zdzieszowice.pl
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2. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem
kopertach (paczkach). Koperty (paczki) należy opisać następująco:

KOPERTA ZEWNĘTRZNA:

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Oferta na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej w ramach projektu:

pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

Nie otwierać przed dniem: 04 . 10 .2012, godz. 10.10

KOPERTA WEWNĘTRZNA:

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Oferta na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej w ramach projektu:

pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

Nie otwierać przed dniem: 04. 10 .2012, godz. 10.10

Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw.
należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój
nr 2.

W dniu 04. 10 .2012 o godz. 10.20

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed

upływem terminu składania ofert.

19. Tryb otwarcia ofert.
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty oraz inne wynikające

z art. 86 u.p.z.p.

3. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego.

4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający

przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w niniejszej SIWZ.

20. Zwrot oferty złożonej po terminie

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN.

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. Podana cena oferty 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.
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4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający  poprawi  omyłki  w trybie artykułu 87 u.p.z.p.

22. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego

z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą liczbę punktów

obliczonych w oparciu o następujące kryteria przestawione w tabeli:

Lp. Kryterium Znaczenie Procentowe
1 Cena 70 %
2 zużycie energii 10 %
3 emisja dwutlenku węgla 10 %
4 emisja tlenków azotu , cząstek

stałych , węglowodorów 10 %

Wzory do obliczania  punktów w poszczególnych  kategoriach:

a) Cena - Cp=Cp of.min /Cp of bad. x 70 pkt
gdzie :

Cp - ilość punktów przyznana w kryterium cena;

Cp of.bad. - cena samochodu  w badanej ofercie;

Cp of.min - najniższa cena samochodu  spośród wszystkich ważnych ofert.

b) Zużycie energii - Ze= Ze of. min / Ze of. bad. x 10 pkt

gdzie:

Ze- ilość punktów przyznana w kryterium zużycie energii;

Ze of bad.- wartość zużycia energii podana w ofercie badanej;

Ze of min - najniższa wartość zużycia energii spośród  złożonych ważnych ofert.

Wartość zużycia energii obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

z dnia  10 maja 2011r. w sprawie  innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert

w odniesieniu  do niektórych  rodzajów zamówień  publicznych, jako iloczyn zużycia
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paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podanego  przez Wykonawcę

w ofercie  i wartości  energetycznej  paliwa.

c) Emisja dwutlenku węgla - Edw= Edw of min / Edw of bad x 10 pkt

Edw - ilość punktów przyznana w kryterium emisji dwutlenku węgla;

Edw of bad - wartość emisji dwutlenku węgla w badanej ofercie;

Edw of min - najniższa  wartość emisji  dwutlenku  węgla spośród złożonych  ofert.

Wartość emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) w cyklu łączonym  (wartość

uśredniona podana w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie  z rozporządzeniem Prezesa

Rady Ministrów z dnia  10 maja 2011r. w sprawie  innych niż cena obowiązkowych

kryteriów oceny ofert w odniesieniu  do niektórych  rodzajów zamówień  publicznych.

d) emisja tlenków  azotu cząstek stałych oraz węglowodorów -

Eta= Eta of min / Eta of bad x 10 pkt
Eta - ilość punktów przyznana w kategorii emisji  zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząstek

stałych  oraz węglowodorów;

Eta of bad - łączna wartość emisji  zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych  oraz

węglowodorów w ofercie badanej;

Eta of min - najniższa wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych  oraz

węglowodorów dwutlenku węgla spośród złożonych ofert.

Suma wartości emisji  zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząstek stałych oraz

węglowodorów (g/km) podana w ofercie  przez Wykonawcę zgodnie  z rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów z dnia  10 maja 2011r. w sprawie  innych niż cena

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu  do niektórych  rodzajów zamówień

publicznych

3. Za ofertę najkorzystniejszą uzna się ofertę, która otrzyma maksymalną liczbę punktów

(biorąc pod uwagę ważne oferty). Pozostałym wykonawcom , wypełniającym wymagania

kryterialne  przypisana zostanie  odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,

że zostały złożone oferty w takim samym stopniu  spełniające wymagania określone

w każdym kryterium, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
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7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a u.p.z.p., w przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na

podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT (lub ceł)

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową

stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej

podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy „Prawo Zamówień

Publicznych” mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o cenach z dnia

5 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia

kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji

zamówienia.

23. Uzupełnienia oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w

wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1

u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 u.p.z.p,

zawierające błędy , lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym

upłynął termin składania ofert.

24. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

a) 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.

b) Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
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3)  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. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych

i informacji.

b) 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.

c) 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.

3. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

a) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie

analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie

z uwzględnieniem uzupełnień z art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p.

b) Zamawiający ponadto, zgodnie z art.87 ust. 2 pkt.3 u.p.z.p. poprawi omyłki

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian.

c) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których

mowa powyżej. W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 2. Wykonawca jest

zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego

poprawienia omyłki.

25. Wykluczenie Wykonawcy.

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

wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego

zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
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3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z

niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

26. Odrzucenie oferty.

1.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,

którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 pkt 2) u.p.z.p.

27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował

będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia

Wykonawców,  którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści

informacje, o których mowa powyżej w ust.3 pkt.1, również na stronie internetowej oraz

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin

podpisania umowy.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień

Publicznych.
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28. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia

w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

(w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert)

- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w przypadku unieważnienia

postępowania po upływie terminu składania ofert)

29.  Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie
niniejszego zamówienia.

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

a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie

stanowią inaczej;

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej;

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie;

e) jest zawarta na okres wskazany w treści niniejszej SIWZ;

f) podlega unieważnieniu:
1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

2) zgodnie z art. 140 u.p.z.p. - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. 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 przed zawarciem umowy

w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.c SIWZ.

3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość

kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest
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zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z 2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na

zaciąganie takich zobowiązań.

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

30. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów u.p.z.p przysługują środki ochrony prawnej w zakresie odwołania

i skargi określone w dziale VI u.p.z.p.

31. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ

1.  Wyjaśnianie treści SIWZ
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić

wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później

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

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na

bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

b) Zamawiający jednocześnie przekaże  treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje

o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający opublikuje na stronie internetowej.

2. Zmiany w treści SIWZ
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania

ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą

SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ.
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b) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

c) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia

przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w

postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania

ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

d) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

e) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu

składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.

f) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

32. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.  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.

3.   Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 800-1500.

4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego

na podany w SIWZ numer faksu i adres.

33. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi

w Formularzu Oferty.  Każda zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.
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Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia i warunki gwarancji

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Pojazd przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 150 mm do 400

mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego

zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów

z wpustów ulicznych, wypompowania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych,

zalanych piwnic itp., według poniższej specyfikacji.

2. Specyfikacja techniczna pojazdu.

Podwozie

Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji 2012).

1. Wysokość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 3450 mm.

2. Długość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 8500 mm.

3. Szerokość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 2600 mm.

4. Dopuszczalna masa całkowita podwozia dostosowana do zabudowy.

5. Stabilizator osi przedniej i tylnej.

6. Przystawka odbioru mocy.

7. Możliwość sterowania obrotami silnika z zewnątrz.

8. Blokada tylnego mostu.

9. Hamulce tarczowe z układem ABS z przodu i z tyłu.

10. Układ kierowniczy z hydraulicznym wspomaganiem.

11. Tylne zawieszenie pneumatyczne.

12. Ogumienie o rozmiarze nie mniejszym niż 315/80R22,5, całoroczne, szosowo-terenowe,

odporne na przecięcia.

13. System monitoringu pojazdu on-line z modemem GSM, bez konieczności ponoszenia

przez Zamawiającego dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem systemu w tym

jego aktualizacji, przez okres nie mniejszy niż 24 miesiące, monitorujący m .in.:

a) pracę pompy wysokociśnieniowej,

b) pracę pompy próżniowej,

c) pracę przystawki odbioru mocy,

d) poziom paliwa, długość trasy przejazdów, czas postojów, prędkość pojazdu, itp.
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14. Silnik:

a) moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, nie

mniejsza niż 250 KM.

b) silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji spalin Euro 5,

c) płomieniowe urządzenie rozruchowe,

d) wydech spalin pionowy, wyprowadzony do góry za kabiną,

e) tłumik ze stali nierdzewnej z katalizatorem.

15. Kabina:

a) krótka, dzienna, 3 osobowa, kolor niebieski RAL 5008, lakierowanie fabryczne,

b) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją,

c) elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka wsteczne

(dwa główne + krawężnikowe + szerokokątne),

d) klimatyzacja,

e) centralny zamek,

f) zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,

g) sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego,

h) kolumna kierownicza z regulowaną wysokością i pochyleniem,

i) lampa ostrzegawcza z kloszami w kolorze żółtym, szerokości nie mniejszej niż 1400

mm, składająca się ze stroboskopowych modułów LED, z napisem „WiK” Sp. z o.o.,

zamontowana na dachu kabiny,

j) komputer pokładowy,

k) tachograf cyfrowy,

l) immobilizer,

m) gumowe dywaniki, korytka,

n) pokrowce na siedzenia z nieprzemakającego materiału odpornego na zabrudzenia.

16. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

17. Zabezpieczenie oświetlenia (przedniego i tylnego) przed uszkodzeniem - metalowe kratki.

18. Zamykany na klucz lub z pozycji kabiny korek wlewu paliwa.

19. Koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny

minimum 10 ton.

20. Mechaniczny wyłącznik akumulatorów.

21. Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 120 dm3.

22. Belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu pojazdu.

23. Na drzwiach kierowcy i pasażera umieszczone logo zgodne ze wzorem dostarczonym

przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
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Nadbudowa:
Nadbudowa fabrycznie nowa (rok produkcji 2012)

1. Całkowita pojemność zbiornika nie mniejsza niż 8m3, kolor niebieski RAL 5008,

lakierowanie fabryczne, z wyodrębnioną komorą wody czystej o pojemności nie mniejszej niż

5m3 i komorą osadu i wody brudnej o pojemności nie mniejszej niż 3m3. Komory muszą być

połączone zaworem, po otwarciu którego cała objętość zbiornika może zostać wykorzystana

na wodę czystą.

2. Tylna dennica nadbudowy ma być hydraulicznie otwierana i regulowana, a opróżnianie

zbiornika  osadu powinno odbywać się za pomocą tłoka wygarniającego.

3. Filtr wstępnego oczyszczania wody, zamontowany na dopływie do zbiornika czystej wody.

4. Zawór spustowy do usuwania wód nadosadowych.

5. Możliwość usunięcia resztek wody z układu.

6. Pompa próżniowa spełniająca następujące założenia:

a) wydajność objętościowa nie mniejsza niż 900 m3/h,

b) ciśnienie wakuometryczne co najmniej 0,08 MPa,

c) hydrauliczny napęd pompy,

d) licznik czasu pracy.

7. Pompa wysokociśnieniowa spełniająca następujące założenia:

a) wydajność objętościowa nie mniejsza niż 260 dm3/min,

b) ciśnienie nominalne w zakresie od 14MPa do 18MPa,

c) mechaniczny napęd pompy,

d) licznik czasu pracy.

8. Możliwość jednoczesnej pracy pompy próżniowej oraz pompy wysokociśnieniowej z

osiągnięciem maksymalnych parametrów pracy.

9. Regulowany hydraulicznie teleskopowy wysięgnik układu ssącego spełniający następujące

założenia:

a) możliwość obrotu w zakresie co najmniej 330°,

b) możliwość wzniosu wysięgnika o kąt co najmniej 45°,

c) możliwość wysuwu wysięgnika na odległość co najmniej jednego metra,

d) możliwość ssania wysięgnikiem z głębokości co najmniej jednego metra,

e) możliwość ssania za pośrednictwem węży z głębokości co najmniej 8 metrów, licząc

od poziomu jezdni.

10. Napędzany hydraulicznie bęben duży z licznikiem metrów, z możliwością obrotu w osi

pionowej o kąt co najmniej 180°, wychylany w płaszczyźnie poziomej, wyposażony w wąż

wysokociśnieniowy z oplotem tekstylnym, o długości co najmniej 120 mb, średnicy
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wewnętrznej w zakresie od 20 do 30 mm i minimalnym promieniu gięcia nie większym niż

150 mm, przystosowany do ciśnienia nominalnego w zakresie od 20MPa do 30MPa i

ciśnienia rozrywającego nie mniejszego niż 60MPa.

11. Automatyczne wspomaganie procesu równomiernego układania węża na bębnie dużym w

trakcie nawijania węża na bęben.

12. Napędzany hydraulicznie bęben mały, wyposażony w wąż wysokociśnieniowy o długości

co najmniej 60mb, średnicy wewnętrznej w zakresie od 12mm do 16mm i minimalnym

promieniu gięcia nie większym niż 150mm, przystosowany do ciśnienia nominalnego w

zakresie od 20 do 30MPa i ciśnienia rozrywającego nie mniejszego niż 60MPa.

13. Hydrauliczny podnośnik pokryw studzienek i kratek wpustów ulicznych, przymocowany do

ramy pojazdu.

14. Co najmniej dwie skrzynki narzędziowe zamykane żaluzjami do przewozu wyposażenia z

jednej strony zbiornika.

15. Co najmniej jedna skrzynia ze stali nierdzewnej z drugiej strony zbiornika.

16. Stelaże na węże ssące po obu stronach zbiornika.

17. Układ podgrzewania wody umożliwiający pracę układu wysokociśnieniowego w okresie

zimowym przy temperaturze dochodzącej do -15°C (258K), z cyrkulacją wody.

18. Układ sterowania pracą pomp wysokociśnieniowej i próżniowej z miejsca operatora.

19. Sterowanie radiowe następującymi funkcjami:

a) włączenie i wyłączenie pompy wysokociśnieniowej,

b) włączenie i wyłączenie pompy próżniowej,

c) sterowanie ruchami wysięgnika,

d) sterowanie zaworem klapowym.

20. Dodatkowe wyposażenie nadbudowy, obejmujące w szczególności:

a) pistolet wodny,

b) dysze do pistoletu.

21. Zestaw dysz kanałowych obejmujący w szczególności:

a) dyszę wypłukującą o dużym i silnym strumieniu skierowanym do tyłu, do usuwania

uciążliwych zanieczyszczeń, takich jak tłuszcze, osady wapienne i detergenty,

b) dyszę wypłukującą pilotem,

c) dyszę kanałową do usuwania zatorów oraz zadań specjalnych, dopasowaną do węża

o średnicy wewnętrznej w zakresie od 20mm do 30mm,

d) dyszę kanałową do usuwania zatorów, dopasowaną do węża o średnicy wewnętrznej

w zakresie od 12mm do 16mm,

e) dyszę stożkową o różnych kątach wypływu wody,

f) dyszę płaską do czyszczenia dna kanału,
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g) głowicę dyszową okrągłą o dużej sile ciągu (do czyszczenia długich odcinków

kanałów),

h) dyszę rotacyjną do usuwania tłuszczy.

22. Zestaw węży ssącym o różnych długościach w tym dwa węże ssące o długości co

najmniej 3,5 metra każdy.

23. Kamera najazdowa z tyłu pojazdu z monitorem w kabinie.

24. Oświetlenie robocze zamontowane z tyłu pojazdu.

25. System oświetlenia zamontowany z tyłu pojazdu, umożliwiający oświetlenie kanału

bezpośrednio z góry.

26. Przenośna lampa do oświetlania miejsca pracy.

27. Węzeł sanitarny z podgrzewaną wodą.

28. Napis w kolorze białym z obu stron zbiornika: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Zdzieszowice o wymiarach nie mniejszych niż: długość napisu 2000mm, wysokość

100mm, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

3. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

Wykonawca wraz z dostawą powinien dostarczyć:

1. Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu na pojazd kompletny lub decyzję zwalniającą z

obowiązku uzyskania Świadectwa Homologacji - dokument wydany przez ministra

właściwego do spraw transportu. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pojazdu,

o którym mowa wart. 68 ust. 17 pkt 4ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). W

takiej sytuacji Wykonawca powinien udokumentować brak konieczności posiadania

świadectwa homologacji tj. spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 68 ust. 17 pkt 4

w/w ustawy. Dokumenty powinny być załączone do oferty.

2. Karta katalogowa w języku polskim.

3. Instrukcja obsługi pojazdu i instalacji technologicznej wraz ze szczegółowymi warunkami

gwarancji i serwisu  tj. informacje o okresowych przeglądach technicznych . W/w

dokumenty zostaną przedstawione w języku polskim.

4. Książka pojazdu, pakiet ubezpieczeń OC, NW, AC na okres co najmniej jednego roku.

5. W dniu przekazania pojazdu, pojazd powinien być zarejestrowany i gotowy do pracy.

6. Katalog części zamiennych dla części technologicznej w języku polskim.

7.Dokumentacja Techniczno-Ruchowa podwozia, nadbudowy oraz zastosowanych

podzespołów pomp, silników hydraulicznych itp. w języku polskim
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8. Schemat instalacji elektrycznej pojazdu.

Ponadto Wykonawca:

1. Zarejestruje pojazd w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w

Krapkowicach (na podstawie wystawionego wcześniej przez Zamawiającego upoważnienia),

oraz przeszkoli 6 pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP. Miejsce

szkolenia - Siedziba Zamawiającego.

2. Koszt  transportu , w tym koszt  ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca.

3. W przypadku ujawnienia się wad w toku  dokonywania odbioru pojazdu, Wykonawca

zobowiązuje się do  ich niezwłocznego usunięcia

4. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie  dokonana na podstawie

jednorazowo wystawionej faktury VAT - po dostarczeniu  przedmiotu zamówienia

potwierdzonego protokołem  zdawczo-odbiorczym podpisanym  przez Strony.

5.Termin dostawy samochodu, do 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy  w sprawie  w/w

zamówienia.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.14.40.00-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

5. Warunki gwarancji

Warunki gwarancyjne - Wykonawca zobowiązany jest udzielić na cały przedmiot zamówienia
gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:

a) okres udzielonej gwarancji na podwozie, nadbudowę oraz  na pozostałe elementy musi
wynosić co najmniej 36 miesięcy.

b) termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego
zamówienia.

c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterek na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.

d) Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wykryciu wad, wyznaczając termin ich
usunięcia. W przypadkach szczególnych termin, o którym mowa, może zostać przez



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 29�

Nazwa zamówienia: „Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej w ramach  Projektu pn.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”
PN 1/JRP/2012

Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółowe
uzasadnienie, złożony przed upływem pierwotnego terminu.

e) Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia pojazdu, to koszt tego transportu
ponosi Wykonawca.

Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany pojazdu, objętego gwarancją jeżeli:
 w okresie gwarancji nastąpią trzy tego samego rodzaju uszkodzenia podlegające

naprawie gwarancyjnej,
 Wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe,
 uszkodzenie podlegające naprawie gwarancyjnej nie zostanie usunięte

w wymaganym czasie a Wykonawca nie zapewnił pojazdu zastępczego w miejsce
uszkodzonego.

W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych niż pojazd serwisowany.

Rozdział III - Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące

wzory:

1) Formularz ofertowy wraz ze wzorem pełnomocnictwa;

2) Załącznik Nr 1 do oferty: Wykaz wykonanych dostaw;

3) Załącznik Nr 2 do oferty: oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków w

oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) Załącznik Nr 2a do oferty: oświadczenie Wykonawcy w zakresie  art. 24 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) Załącznik Nr 3 do oferty : oświadczenie osoby  fizycznej w zakresie art. 24 ust.

1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
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OFERTA

pieczęć firmowa

Nazwa zamówienia
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU
DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SIECI
KANALIZACYJNEJ
Projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Zdzieszowice”

Nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego

PN 1/JRP/2012

Przyjmując wszystkie określone w dokumentacji przetargowej (SIWZ) warunki składam
poniższą ofertę:
1. Dane dotyczące Wykonawcy/Pełnomocnika, reprezentującego, występujących wspólnie

wykonawców

Pełna nazwa Wykonawcy

Dane rejestrowe
(podstawowe dane – w tym nr rejestru

sądowego, nazwa i siedziba sądu
rejestrowego, ewentualnie nr wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej,

nazwa i siedziba organu rejestrowego)

NIP

REGON

kod miejscowość

ulica nr

województwo powiat

nr kierunkowy nr telefonu nr faksu

adres e-mail adres strony www
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2. Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zawierające wszystkie koszty

związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak

również tam nie ujęte, a niezbędne do jego wykonania:

Cena netto (bez podatku VAT) PLN

Podatek VAT PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT) PLN

Cena brutto
słownie:

W załączeniu szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu.

3. Pozostałe kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie

innych  niż cena obowiązkowych  kryteriów oceny ofert w odniesieniu do  niektórych

rodzajów zamówień (Dz. U. 2011 Nr 96 poz. 559),

inne kryteria oceny ofert dotyczące
przedmiotu zamówienia

wartość jednostka

zużycie energii- jako iloczyn  zużycia paliwa
w cyklu łączonym (wartość uśredniona)

[l/km]

emisja dwutlenku węgla w cyklu łączonym
(wartość uśredniona) [g/km]

suma wartości emisji zanieczyszczeń:
tlenków azotu, cząstek stałych oraz

węglowodorów
[g/km]
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4. Lista pozostałych Partnerów wspólnie ubiegających się o zamówienie

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

1

2

5. Osoba uprawniona do kontaktów oraz adres korespondencyjny

Imię i nazwisko

Adres

Nr tel./fax

Adres e-mail

6. W treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące dokumenty zawierające
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczone klauzulą „TAJNE”:

............................................................................................................................. ....
W przypadku braku zastrzeżenia zaleca się napisać: „Nie zastrzegamy żadnych informacji” lub nie wypełniać.

7. Czas realizacji zamówienia
Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane w terminie zgodnym z wymogami podanymi
przez Zamawiającego w SIWZ.

8. Okres gwarancji i rękojmi
Oświadczam, że warunki gwarancji i rękojmi, przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez
Zamawiającego w SIWZ.

9. Okres związania z ofertą
Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu złożenia
oferty.

10.Oświadczenia

Oświadczamy, że:

 zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy oraz, że
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przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
 zamówienie wykonamy samodzielnie  )*,
 zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część

zamówienia o zakresie  )*

...........................................................................................................................

.................................................................................................................... .......
Określić zakres w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców

* niepotrzebne skreślić

PODPIS:

l.
p
.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ó

w)

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(ó

w)

Miejscowoś
ć

i  data
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11. Załączniki do oferty
Do oferty załączono następujące dokumenty(2):

Pełnomocnictwo osób, które podpisały ofertę do reprezentowania
Wykonawcy
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

(2) jeżeli dotyczy to proszę zaznaczyć przez  postawienie krzyżyka w pustej
kratce wybranej pozycji

oraz dodatkowo:

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

)

Miejscowo
ść

i  data
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Pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie

pieczęć firmowa

My niżej podpisani, występujący wspólnie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wykonanie
zamówienia p/n:

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU
DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

w aglomeracji Zdzieszowice”
ustanawiamy :

Firma i adres

jako pełnomocnika do reprezentowania Nas w postępowaniu / reprezentowania Nas w postępowaniu i
do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia(*)

Jednocześnie oświadczamy, że zgodnie z przepisem art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych
ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Lp. Nazwa Wykonawcy Podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

1

2

(*) niepotrzebne proszę skreślić

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)

Miejscowo
ść

i  data
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FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA:

NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
SIECI KANALIZACYJNEJ w ramach projektu:

pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

PN 1/JRP/2012

KONTRAKT NR: …………………………..

Zawarta w dniu ………………………….. w Zdzieszowicach pomiędzy „Wodociągi i

Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, zarejestrowaną w Sądzie

Rejonowym w Opolu KRS 0000293893, NIP 1990066693, Regon 160156583, kapitał zakładowy 25 807

000

reprezentowaną przez:

1/ Prezesa Zarządu - Izabelę Bielka

2/ Prokurenta – Grażynę Kuźmik

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
adres:
...................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 37�

Nazwa zamówienia: „Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej w ramach  Projektu pn.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”
PN 1/JRP/2012

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego nr PN 1/JRP/2012 toczącego się w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień

publicznych (teks jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzonego w ramach

realizacji Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji  Zdzieszowice”

i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu, Strony

zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci

kanalizacyjnej, realizowana w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji

Zdzieszowice”. Zamówienie obejmuje dostarczenie i wytworzenie przedmiotu zamówienia zgodnych z

warunkami określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącym integralną

część niniejszej umowy z jednoczesnym przeniesieniem własności na rzecz Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza , iż oferowany pojazd stanowiący przedmiot umowy jest nowy , jest jego

własnością, jest wolny od wad fizycznych i prawnych , nie mają do niego prawa osoby trzecie , nie jest

przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

3. Wykonawca z chwilą dostarczenia i wydania przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu

następujące dokumenty  w szczególności :

- książkę gwarancyjną

- kartę pojazdu

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim

- pozostałe dokumenty wymagane  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich kosztów jakie są niezbędne do

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 na własny koszt do

siedziby Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy , licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym, termin dostawy poprzez pisemne

powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem, podając planowaną od poniedziałku do

piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Zamawiający pisemnie potwierdzi termin odbioru, wskazując jednocześnie osoby upoważnione do

dokonania tego odbioru.
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4. Po przeprowadzeniu czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli obu

Stron,  protokół odbioru.

5.Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez

Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w SIWZ i w umowie w tym w szczególności zgodności

pojazdu ze specyfikacją techniczną pojazdu, opisaną w rozdziale II SIWZ opis przedmiotu zamówienia i

warunki gwarancji.

6.Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia osoby wymienione w ust. 3 do składania oświadczeń, co

do jakości i kompletności pojazdu.

7. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z § 1 umowy oraz warunkami

określonymi w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy z winy

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wtenczas na własny koszt w terminie 7 dni do dostarczenia

przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami określonymi przez Zamawiającymi, co nie uchybia

uprawnieniom Zamawiającego z tytułu naliczania kar umownych oraz prawu odstąpienia od umowy.

8. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego

protokołu odbioru.

§ 3
Wynagrodzenie i sposób płatności

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej  umowy , ustala się wysokości:

a) netto ………………………… PLN / słownie ……………………………………………………. PLN/

b) podatek VAT w wysokości ………….. %, tj. ……………… PLN / słownie ……….…………. PLN/

c) brutto ……………………..... PLN / słownie ……………………………………………………… PLN.

2. Wartość, o której mowa w ust. 1 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 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki, jeżeli

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami

i podatkami.

3.Termin realizacji płatności : do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

sporządzonej faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni od dnia  odebraniu przedmiotu umowy

i podpisaniu protokołu odbioru przez strony.

4.W przypadku zmiany w trakcie trwania umowy stawki podatku od towarów i usług wartość

nieuiszczonego wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie i obejmie podatek od towarów i usług

w zmienionej wysokości. Nie ma to w żadnym wypadku wpływu na wysokość ustalonego

wynagrodzenia netto i nie wymaga zmiany umowy.

5.Płatność wynagrodzenia określonego w ust.1  będzie przekazane przelewem na konto Wykonawcy.

6. Za każde opóźnienie Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych .

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń względem Zamawiającego

jak również dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z zapisów niniejszej umowy , bez

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
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§ 4
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na cały przedmiot zamówienia gwarancji na opisanych

poniżej warunkach:

a) okres 36 miesięcy gwarancji na podwozie w tym układy mechaniczne

b) okres 36 miesięcy gwarancji na nadbudowę oraz pozostałe elementy

2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów

eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych

przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

2. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez

Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy.

3.  Wykonawca w okresie gwarancji obowiązuje się do bezpłatnej naprawy pojazdu stanowiącego

przedmiot zamówienia w oparciu i na zasadach określonych przez przepisy gwarancyjne producenta

zawarte w książce gwarancyjnej , będącej na wyposażeniu pojazdu , w terminie 7 dni od dnia

pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadkach szczególnych termin, o którym

mowa, może zostać przez Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający

szczegółowe uzasadnienie, złożony przed upływem pierwotnego terminu.

4.  Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia samochodu, to koszt tego transportu ponosi

Wykonawca.

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany samochodu, objętego gwarancją, jeżeli:

 w okresie gwarancji nastąpią trzy tego samego rodzaju uszkodzenia podlegające naprawie

gwarancyjnej,

 wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe.

 uszkodzenie podlegające naprawie gwarancyjnej nie zostanie usunięte w wymaganym czasie

a Wykonawca nie zapewnił samochodu zastępczego w miejsce uszkodzonego.

6. W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu

zastępczego o parametrach nie gorszych niż samochód serwisowany.

7. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów

eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej

gwarancji.

8. Zmiany adaptacyjne pojazdu dokonane przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,

dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień

wynikających z fabrycznej gwarancji.

9.Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości

dodatkowego zabudowania pojazdu.
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§ 5
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy w przypadku nie

przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy oraz niespełniania

przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy.

3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania

uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu Umowy.

4. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.

5.  Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem

uzasadnienia  pod rygorem nieważności.

6. W przypadku gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 10% ceny netto przedmiotu

zamówienia wskazanej w Formularzu ofertowym , Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od

kar określonych w § 7 , do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili jej zawarcia , w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 6

Kary umowne i zakaz cesji

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary

umowne w następujących wysokościach:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn pozostających po stronie

Wykonawcy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn pozostających po stronie

Zamawiającego , Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145

ustawy Prawo zamówień publicznych.

c) w przypadku  nieterminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy , Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za

każdy dzień opóźnienia ,

d) w przypadku każdego innego naruszenia postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę

umowną w wysokości 0,5%  kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy

3. Każda ze stron  ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w

przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
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4. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody

Zamawiającego.

5. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowiązania do naliczania kar za opóźnienie lub zwłokę

oraz kar za odstąpienie od umowy - będą one naliczane łącznie.

6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisy lub inne dokumenty

ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie

mniejszą niż cena ofertowa. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów

potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

2. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód powstałych

w związku z realizowaną umową.

§ 8

Zmiana treści umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania

formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności, nie stanowią zmiany umowy ,o ile informacja

o dokonania zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie wraz z odpisem aktualnego

odpisu z właściwego rejestru.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany

zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących

okoliczności:

a. wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek terminów

wskazanych w umowie,  w tym w szczególności  terminu realizacji zamówienia spowodowaną min.

zmianą terminów realizacji projektu , okresu kwalifikowania wydatków lub trwania umowy

o dofinansowanie jak również w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających

realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu;

b. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

c. działania siły wyższej;

d. gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań

technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany

przedmiotu zamówienia;

e. dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego , a w szczególności :
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 może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia

bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,

 może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego

skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy ;

f. zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych , zmiany

układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących

zmiany celu i istoty umowy;

g. w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego

i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych  Funduszu Spójności, których

zmiana lub uchwalenie  nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność

wprowadzenia zmian do umowy w szczególności zmiany ustawowej stawki VAT;

h. gdy konieczność zmian umowy wynikać będzie z umów, wytycznych , zaleceń , decyzji lub innych

dokumentów, których stroną lub autorem będą instytucje finansujące projekt ;

j. zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy

na dofinansowanie Nr 3/POIiS/2010 z dn. 27.01.2010 roku  dla Projektu;

k. w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia lub

doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy , nie powodujących zmiany celu lub istoty umowy

l. jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy ;

m. w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie przedmiotu

umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na

etapie jej zawierania w trybie art. 145 ustawy PZP .

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy,  Sąd

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2/  Oferta Wykonawcy z dnia ……….

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla

Wykonawcy.
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ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią

........................................................................

........................................................................

........................................................................
[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

............................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi
literami)]

[pieczęć Zamawiającego]

Podpisano i opatrzono pieczęcią

............................................................................

............................................................................

........................................................................
[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

.......................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi
literami)]

W charakterze

.............................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

..............................................................................

.............................................................................

[pieczęć Wykonawcy]

[data]  ………………………….. [data] …………………
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Załącznik Nr 1

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW (wzór)
Wykaz wykonanych dostaw

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia

(minimum zawartości wykazu jest określone w SIWZ: punkt 9.2),

Rozdział I  I-Instrukcja dla Wykonawców

Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy
..……………………………………………………………………………...

L.p. Opis przedmiotu dostawy

W
a
r
t
o
ś
ć

Termin
realizacji

Nazwa
Zamawiającego

Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane
należycie:

1. ……………………………………….
2. ………………………...……………..
3. ........................................................

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)

Miejscowo
ść

i  data
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Załącznik nr 2

Oświadczenia Wykonawcy

Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Zdzieszowicach ,
ul. Wschodnia 2

Nazwa zamówienia:
Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia  i konserwacji  sieci kanalizacyjnej

Projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

Numer zamówienia: PN 1/JRP/2012

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki art.. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek ich  posiadania ,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania
zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i wzorze umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że jesteśmy  związani ofertą do  terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się  do podpisania umowy  (wg. załączonego wzoru) w razie
wygrania przetargu.
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  będzie realizowany w terminie 3 miesięcy liczonych od dnia podpisania
umowy do dnia dostawy przedmiotu umowy.
5. Oświadczamy ,iż udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy:
 na podwozie w tym  układy mechaniczne,
 na nadbudowę oraz pozostałe elementy
4. Warunki płatności - faktura wystawiona przez Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia  i
podpisaniu  protokołu odbioru  przez Strony , przelewem z terminem płatności 30 dni.
5. Do niniejszego “Oświadczenia wykonawcy” dołączone są dokumenty , zgodnie z wymogami niniejszej
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia:
 stosowne pełnomocnictwo
 oświadczenie producenta o warunkach i okresie gwarancji
 świadectwo homologacji na oferowany pojazd  lub decyzję zwalniającą  z obowiązku  uzyskania
Świadectwa Homologacji

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)

Data:

……………………………….........
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Załącznik nr 2a

Oświadczenia Wykonawcy

Zamawiający:   Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Zdzieszowicach ,
ul. Wschodnia 2

Nazwa zamówienia:
Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia  i konserwacji  sieci kanalizacyjnej

Projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

Numer zamówienia: PN 1/JRP/2012

1. Oświadczam, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia mnie jako Wykonawcy z przedmiotowego
postępowania w zakresie odpowiadającym art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Do niniejszego “Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty ( zgodnie z wymogami niniejszej
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia) :

1) aktualny  odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
wystawione nie wcześniej , niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku  do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że, Wykonawca nie  zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub zaświadczeń ,że uzyskał
zgodę , zezwolenie , odroczenie lub rozłożenie na tary zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)

Data:

……………………………….........
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ
w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający:  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Zdzieszowicach ,
ul. Wschodnia 2

Nazwa zamówienia:
Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia  i konserwacji  sieci kanalizacyjnej

Projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

Numer zamówienia: PN 1/JRP/2012

W związku z  ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że brak jest podstaw do
wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity dz. u. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z  którym postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się: wykonawców , w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu  upadłości zawarli  układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

……………………………….........
(podpis i pieczęć)

Data:

……………………………….........


