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Sierakowice: Zakup urządzenia ssąco-płuczącego na podwoziu
samochodowym do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.
Numer ogłoszenia: 175110 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , ul. Kartuska 12, 83-340
Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 0-58 684 73 41, faks 0-58 684 73 41.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup urządzenia ssąco-płuczącego na
podwoziu samochodowym do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa urządzenia ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym do ciśnieniowego czyszczenia i
odsysania zanieczyszczeń o następujących parametrach technicznych: Zestaw Serwisowy do czyszczenia
kanalizacji sanitarnej Urządzenie ssąco-płuczące: - Fabrycznie nowe, rok produkcji 2011-2012 - Pompa
ciśnieniowa: co najmniej trzycylindrowa z ceramiczną armaturą o minimalnych parametrach roboczych: 140
bar przy 60 ltr.-min. - Układ zasysający: pompa próżniowa o wydajności co najmniej 3600 ltr.min. - Napęd:
silnikiem spalinowym diesla o mocy co najmniej 26 KM - Zespół napędowy (silnik oraz pompa)
umieszczone w przedniej części urządzenia na dodatkowej ramie wyposażonej w tłumiki drgań. - Pokrywa
ochronno - wyciszająca zespołu napędowego. - Zbiornik cylindryczny, lakierowany umieszczony poziomo
na ramie, zabezpieczony antykorozyjnie, całkowita pojemność zbiornika min. 1500 litrów. - W zbiorniku
wbudowana przegroda, dzieląca zbiornik na przedział wody o pojemności min. 700 litrów oraz przedział
ścieków i osadu o pojemności min. 800 litrów. - Połączenie pomiędzy przedziałem wody i zbiornika ścieków
- Przedział na wodę wyposażony w: - złącze zasilające - złącze spustowe, - system przelewowy, - wskaźnik
wypełnienia. - Przedział na ścieki wyposażony w: - podłogę profilowaną w kierunku pokrywy tylnej,
ułatwiającą opróżnianie nieczystości, - kulowy zawór zabezpieczający przed przepełnieniem - wskaźnik
ciśnienia - szybkozłącze do ssania, - szybkozłącze do opróżniania, - szklane wskaźniki wypełnienia, - tylną
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pokrywę zbiornika, ręcznie otwieraną na bok, - Bęben roboczy hydraulicznie sterowany, wyposażony w
prowadnik węża oraz z wężem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji, ciśnienie robocze do 300 bar,
średnica 0,5, długość min. 80mb. - Bęben roboczy z wężem zasilającym 0,75, długość min. 20mb. - Oba
bębny umieszczone na ramie montowanej na tylnej pokrywie zbiornika. - Dodatkowy bęben z wężem
ssącym min. 2 długości min. 18mb. - Płyta ze stali nierdzewnej ułatwiająca zrzut osadu. - 2 zamykane
skrzynie narzędziowe umieszczone wzdłuż obu boków zbiornika o maksymalnych możliwych wymiarach. System do opróżniania w okresie zimowym resztek wody w układzie ciśnieniowym. - Wyposażenie części
ciśnieniowej: - płynny regulator ciśnienia, - filtr wody z wyjmowanym wkładem, - wskaźnik ciśnienia, - zawór
sterujący, - system zabezpieczający, wyłączający pracę urządzenia w przypadku braku wody, Wyposażenie części ssącej: - wskażnik ciśnienia - filtr powietrza - separator oleju - zawór sterujący Sterowanie przy bębnie roboczym ciśnieniowym: - wskaźniki alarmowe, - awaryjny wyłącznik
bezpieczeństwa - przyłącze elektryczne 12V, - bezstopniowy regulator ciśnienia, - zawory sterujące sterowanie obrotami silnika - wskaźnik ciśnienia - Sterowanie przy napędzie urządzenia,: - starter, wskaźniki alarmowe - Wykończenie: - zbiornik, rama główna oraz płyta zespołu napędowego,
zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez cynkowanie ogniowe - rama bębna roboczego piaskowana
powleczona powłoką antykorozyjną oraz zewnętrzną lakierowaną - bęben ciśnieniowy piaskowany,
powleczony powłoką antykorozyjną oraz zewnętrzną lakierowaną - oświetlenie ostrzegawcze - Akcesoria
robocze: - głowica kanałowa udrożniająca - głowica kanałowa czyszcząca - wąż do zasysania 3 (DN80), o
długości min. 6 m, wyposażony w złączki (2szt.) - lanca ciśnieniowa Podwozie samochodowe: -Fabrycznie
nowe , rok produkcji: 2011- 2012 -DMC: - do 3500 kg. -Nośność podwozia: - min. 1750 kg. -Rozstaw osi: min. 2500 mm -Silnik: - o mocy co najmniej 130 KM -Napęd - na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze Ilość miejsc w kabinie: - 3 osoby Ostateczny odbiór pojazdu nastąpi protokołem odbioru końcowego w
siedzibie Zamawiającego po uprzedniej rejestracji pojazdu i przeszkoleniu obsługi. Całość wykonana
zgodnie z regulacjami CE oraz przepisami UE dotyczącymi ruchu drogowego Wymagana dokumentacja: homologacja na podwozie oraz pełna wymagana prawem dokumentacja pozwalająca dokonać rejestracji
pojazdu, - instrukcja obsługi -deklaracja zgodności CE -karta gwarancyjna Gwarancja: - gwarancja na
zabudowę - min 24 miesiące liczona od daty odbioru końcowego pojazdu - serwis gwarancyjny na terenie
Polski -czas reakcji serwisu do 48 godz. od momentu zgłoszenia - zapewnienie serwisu pogwarancyjnego
na terenie Polski -w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca udostępnia
bezpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych - gwarancja na perforację zbiornika - min 10 lat od
daty odbioru końcowego pojazdu - gwarancja producenta na podwozie - min 24 m-ce od daty odbioru
końcowego pojazdu W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi
oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego
wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9, 34.14.45.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla
całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 3. Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) bezwarunkowych i
płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na rachunek Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach: Bank
Spółdzielczy w Sierakowicach, nr konta: 55 8324 0001 0000 1397 2000 0030. 6. Dowód wpłaty wadium
należy dołączyć do oferty. 1) Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy
przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę,
natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. 7.
Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z późniejszymi zmianami).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej dwóch dostaw urządzeń ssąco-płuczących
na podwoziu samochodowym o pojemności zbiornika min 1500l z podziałem na komorę na wodę
czystą, komorę na osad i wodę brudną oraz o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
urządzenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 300
000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
z

wykaz

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
z

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
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zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
z

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

z

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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

z

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
z

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

z

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę
dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia
zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna. 3. Zgodnie z powyższym, Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w następujących przypadkach: a) zaistnienia po zawarciu
umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie
zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: -charakterze niezależnym od stron, -którego strony nie
mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, -którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły
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zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, -której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę
wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków
atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia. b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym w
przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, c) w przypadku zmiany podatku
akcyzowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
tego podatku, 4. Zamawiający określił warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym
postępowaniu w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pwik.sierakowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012
godzina 10:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340
Sierakowice, I piętro , sekretariat,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=175110&rok=20...
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