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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545600-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sława: Pojazdy specjalne
2019/S 222-545600

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 4970079636
Adres pocztowy: Henryka Pobożnego 11
Miejscowość: Sława
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 67-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Hermaszewski
E-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl 
Tel.:  +48 683500050
Faks:  +48 683500050
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwik.slawa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zwik.slawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla ZWiK Sława Sp. z o.o. – Etap 2
Numer referencyjny: JRP.511.D.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
34114000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:sekretariat@zwik.slawa.pl
http://zwik.slawa.pl
http://zwik.slawa.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S222
18/11/2019
545600-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

18/11/2019 S222
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych.
Pojazd z przeznaczeniem do:
— czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego
zasysania osadów,
— usuwania osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju
zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic itp.,
— mycia ciśnieniowego czystą wodą (zimną lub podgrzewaną) elewacji kamiennych i betonowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 214 200.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Długa 1, 67-410 Sława, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych.
Pojazd z przeznaczeniem do:
— czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego
zasysania osadów,
— usuwania osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju
zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic itp.,
— mycia ciśnieniowego czystą wodą (zimną lub podgrzewaną) elewacji kamiennych i betonowych.
Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc
od dnia odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem, na koszt i ryzyko wykonawcy do siedziby
zamawiającego.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca przeszkoli 2 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi,
budowy, funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji dostarczonego samochodu.
Dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia – samochód nie może być wyprodukowany wcześniej niż przed
1.9.2019.
Samochód powinien:
1) być dopuszczony do ruchu drogowego;
2) umożliwiać pracę w okresie całego roku kalendarzowego uwzględniając różne zjawiska atmosferyczne
występujące na terenie;
3) być zaprojektowany i wykonany w oparciu o uznane zasady techniki i dobre praktyki zapewniając przy tym:
a) dużą sprawność realizacji prac przewidzianych dla tego typu pojazdów / urządzeń;
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b) wysoką trwałość i niezawodność produktu;
c) że zastosowane do budowy pojazdu, zespoły, podzespoły i części (elementy) są zgodne z warunkami
technicznymi i mogą być bezpiecznie eksploatowane przez zamawiającego, jako zarządcę infrastruktury;
d) niskie koszty eksploatacji;
e) minimalizację negatywnego wpływu na środowisko;
f) dobry komfort pracy personelu obsługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 214 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0125/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali dostawy
polegające na dostarczeniu co najmniej: 2 szt. pojazdu ssąco-płuczącego na kwotę min. 800 000 PLN netto
każdy, w tym min. 1 dostawa na rozwiązanie tożsame z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ –
kasetowy podajnik węża ssącego.
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III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 20 000 PLN (dwadzieścia
tysięcy złotych) na warunkach opisanych w pkt XII SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wykonawca określi w ofercie ceny jednostkowe asortymentu w formularzu oferty. W formularzu oferty zostanie
określona również całkowita kwota netto i brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, tj. dostawa
oferowanego samochodu wraz z przeszkoleniem pracowników zamawiającego.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamówienia realizowane będzie zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami w tym w
szczególności opisanymi w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 11:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2019
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Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22458780
Faks:  +48 22458780
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługuje możliwość odwołania zgodnie z zapisami działu VI Pzp.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22458780
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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