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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74164-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Lędziny: Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
2014/S 044-074164

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner" Spółka z o.o.
ul. Lędzińska 47
Osoba do kontaktów: Katarzyna Lysko
43-143 Lędziny
POLSKA
Tel.:  +48 322166123-31
E-mail: k.lysko@pgk-partner.pl
Faks:  +48 323267056
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.jrp.pgk-partner.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Kontrakt S1 - Zakup i dostarczenie samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci
kanalizacyjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Lędziny.
Kod NUTS PL22C
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego,
wielofunkcyjnego przeznaczonego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Do podstawowych czynności
samochodu będzie należeć okresowe, niezbędne płukanie sieci kanalizacyjnej, ciśnieniowe udrożnianie
odcinków kanalizacji, które w trakcie eksploatacji będą ulegać zapychaniu, okresowy odbiór i wywóz osadów
z przepompowni. Wymagania techniczne i wyposażenia samochodu wielofunkcyjnego szczegółowo określa
SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144500

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wymagania techniczne i wyposażenia samochodu wielofunkcyjnego:
Wymagania ogólne
— samochód wielofunkcyjny fabrycznie nowy – rok produkcji podwozia oraz nadbudowy – nie starszy niż 2014
rok,
Zbiornik
— cylindryczny zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej (typ 1.4301) z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi
pierścieniami wzmacniającymi wspawanymi na początku i końcu zbiornika
-— grubość blachy min. 6 mm
— objętość min. 8.500 litrów
— posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach przegubowych
— rama pomocnicza uniwersalna - cynkowana ogniowo
Podziały zbiornika
— pojemność komór: całkowita min. 8.500 Litrów
komora szlamu ok. 5.500 I - Komora wody ok. 2.500 I
komora szlamu ok. 3.500 I - Komora wody ok. 4.500 I
komora szlamu ok. 2.500 I - Komora wody ok. 5.500 I
— końcowe ustawienie tłoka bez blokady, możliwość napełnienia całego zbiornika wodą
— ręczne ryglowanie tłoka w pozycjach podziału
Napełnianie komory wody
— rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą
— sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C
-— system zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej
— pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennej rurze ze szkła organicznego z pływakiem
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— spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie Storz B i zasuwę
odcinającą
Opróżnianie komory szlamu
— tłokiem oddzielającym komory, przesuwanym nadciśnieniem pompy ssącej
— zamykany otwór kontrolny min. DN500 w tłoku zbiornika
— regulacja ciśnienia w pneumatycznej uszczelce tłoka z głównego pulpitu sterowniczego
Dennica zamykająca/opróżniająca
— otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
— uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie
ustalającej
— dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed
opadaniem
— ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym otwarciem
— stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
Koryto zrzutowe szlamu
— z blachy stalowej ze wzmocnionymi krawędziami cynkowana ogniowo
— zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika
— ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem
Kontrola napełnienia komory szlamu
— wskaźnik pływakowy wyskalowany co 500 litrów
Króćce ssania i opróżniania
— w dolnej części dennicy opróżniającej
— górny min. DN125 z ręcznymi zaworami kulowymi
— sprzęgło do węża typu V System Perrot z zaślepką transportową
Zrzut wody znad szlamu
— możliwość odpompowania wody znad szlamu z komory poprzez oddzielny system pływakowy i wąż ssący na
wysięgniku
— rura zbierająca min. DN80 z pływakiem, wewnątrz komory szlamu
— odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej
Pompa ssąca łopatkowa
— chłodzenie cieczą
— wydajność ssania: min. 1.550 m3/h (w swobodnym przepływie)
— system orurowania min. DN 125
Napęd pompy ssącej
— z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielopasową
— osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza
— przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów
— sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego
System zabezpieczający pompę ssącą (pompa łopatkowa)
— komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających
— separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem kulowym
odcinającym
— system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara.
— zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy



Dz.U./S S44
04/03/2014
74164-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/14

04/03/2014 S44
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/14

— system dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem
— czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
— pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
— punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę
Pompa wodna ciśnieniowa:
— pompa nurnikowa
— wydajność min. 315 l/min przy min. 170 bar
— zabudowana na stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu
Napęd pompy ciśnieniowej
— z przystawki mocy podwozia, poprzez wał kardana i przekładnię pasową
— pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa
— łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych
— sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania
Rurociągi pompy ciśnieniowej:
— min. DN32 wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)
— prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia
— rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym
— pneumatycznie załączany zawór ciśnienia
— filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN80 ze stali nierdzewnej
— pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody
System zabezpieczający pompę wodną:
— pneumatycznie regulowany zawór membranowy
— zawór przeciążeniowy
— zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody
— bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
— akustyczny sygnał niskiego stanu wody
— automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody
Kołowrót węża ssącego:
— horyzontalnie nad zbiornikiem
— hydrauliczny napęd
— pojemność kołowrotu - min. 17 mb min. DN125, Czynna długość węża min. 12 mb
Główny kołowrót ciśnieniowy:
— nad zbiornikiem, horyzontalnie
— sterowany hydraulicznie
— pojemność min. 120 mb węża min. DN25
— z układarką węża
Wysięgnik hydrauliczny - kombinowany:
— wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego
— dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia
— posadowiony na dennicy tylnej i przegubie obrotowym, sterowany przekładnią ślimakową, hydraulicznie
odchylany o 180°
— przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie)
— wysokość podnoszenia - min. 1500 mm
— udźwig - min. 500 kg ( bez konieczności rejestracji UDT)
— hydrauliczny teleskop - min. 1000 mm
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— zasięg pracy - min. 1500 mm na lewą stronę pojazdu
— min. 3200 mm na prawa stronę pojazdu
— min. 180° obrót wysięgnika
Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:
— z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem
— wykonany z blachy cynkowanej ogniowo
— pojemność węża min. DN13 - min. 60 mb
— By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody
— pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem
— napęd hydrauliczny
Winda
— linka stalowa - min. 12 mb
— rejestrowany udźwig - min. 250 kg
— napęd elektryczny 24V
Stanowisko obsługi I:
— zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce z blachy kwasoodpornej
— sterowanie silnikiem podwozia:
— Regulacja obrotów (+/-)
— Obrotomierz
— przystawka mocy - włącz/wyłącz
— pompa ssąca - włącz/wyłącz
— wakuometr
— zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odprężanie
— pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz
— Manometr
— Włącznik ciśnienia
— Regulacja ciśnienia
— zawór kulowy min. DN25 - otwórz/zamknij
— zawór kulowy min. DN13 - otwórz/zamknij
— ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny)
— podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór/ręczny)
— tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie
— ryglowanie pneumatyczne tłoka
— sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr)
— licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej
— licznik roboczogodzin pompy ssącej
— licznik wysuwu węża ciśnieniowego
— wyłącznik bezpieczeństwa
Stanowisko obsługi II:
— Wersja z kablem zdalnego sterowania - min. 10 metrów
— sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
— pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
— pompa ssąca - ssanie
— zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
— wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij
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— wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta
— zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta
— joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
— joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
— proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
— regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
— wyłącznik bezpieczeństwa
Sterowanie radiowe Ill
— sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
— pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
— pompa ssąca - ssanie
— zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
— wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij
— wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta
— zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta
— joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
— joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
— proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
— regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
— wyłącznik bezpieczeństwa
— 2 piloty radiowe z 2 kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w
pojeździe
Sterowanie na dennicy tylnej:
— ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do:
— kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń
— kołowrót węża ssącego - zwiń/rozwiń
— wysięgnik obróć - prawo/lewo
— wysięgnik - podnieś/opuść
— wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij
System hydrauliczny:
— zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi
napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji
System pneumatyczny:
— wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową,
zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze
Ogrzewanie zimowe
— gwarancja pracy w temperaturze do -15° C.
Osłony pomp i modułów roboczych
— wykonane z tworzywa GFK, zamontowane za kabiną kierowcy, otwierane na boki
— wyciszające pracę pojazdu i zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych
— lakierowane w kolorze zabudowy
Boczne osłony zbiornika i kołowrotów
— wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zabudowy
— lakierowane w kolorze zabudowy
— do wykorzystania jako powierzchnie reklamowe
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Wanny na węże
— po lewej stronie pojazdu zamykane wykonane ze stali kwasoodpornej
— zabudowane na stabilnej konsoli
— długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia
Skrzynki na wyposażenie
— wykonane ze stali kwasoodpornej po prawej stronie zabudowy
— zamykane na klucz i otwierane do góry pokrywy zabezpieczające
— zabudowane na stabilnej konsoli, długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca
Dodatkowa szafka narzędziowa
— ze stali kwasoodpornej
— zamontowana pod ramą pojazdu
— wielkość i miejsce wg możliwości podwozia i życzenia zamawiającego
Skrzynia na odpady
— wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
— z tyłu pojazdu po lewej stronie
— wywracana dla opróżnienia i zdejmowana
— pojemność min. 40 litrów
Węże na wyposażeniu
— wąż ciśnieniowy główny min. 120 mb min. DN 25 w oplocie tekstylnym
— wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 mb min. DN 13 w oplocie tekstylnym
— wąż ssący min. 17 mb min. DN 125 gumowy
Oświetlenie do pracy nocnej
— lampa halogenowa podstawowa
— 1 sztuka montowana na stałe na wysięgniku roboczym
-— włączana na pulpicie sterowania
— 1 sztuka dodatkowa - halogen przenośny z kablem min. 12 mb i automatycznym zwijadłem
Uchwyty transportowe dla:
— dodatkowej rury ssącej
— pachołków ostrzegawczych
— łopaty i szczotki (wraz z narzędziami)
— drabiny (wraz z drabiną)
Lakierowanie
— zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym
— kolor zabudowy wg standardu RAL 2044. Kabina wg standardu RAL 5010
— 1x piaskowanie wszystkich elementów 1x podkład 2x wypełniacze
— 1x powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 μ)
Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze
— folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu
Jakość wykonania
— zabudowa winna spełniać normy zatwierdzone dla wzoru DIN 30705, StVZO, ZH 1/74, ZH 1/406 oraz BGV
D29
— deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE
— samochód spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym,
Wyposażenie pojazdu
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— dysza płucząca na mały i duży wąż - po 1 szt.
— dysza przebijająca „bomba” szt. 1
— banan szt. 1
— rolka prowadząca szt. 1
— inżektor szt. 1
Podwozie nośne
— DMC 18 ton
— moc min. 300 KM
— tylne zawieszenie na poduszkach
— przód resor
— przystawka mocy NMV
-— kabina kierowcy 3 osobowa klimatyzowana
— skrzynia biegów manualna
— podwozie budowlane.
Szacunkowa wartość bez VAT 
Zakres: między 1 300 000 i 1 400 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 30000.00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z
późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
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e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż:
-Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
-Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
-Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art.. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego
stronie”.
3) Postanowienia pkt. 2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2.1)b) i 2.1)e).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zakup współfinansowany w ramach Prokjektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”
ze środkówFunduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
1) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony
będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
2) Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, powiększony o okres rękojmi.
4) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu zamówienia;
5) Zapłata na rzecz jednego z Wykonawców występujących wspólnie zwalnia z dalszych zobowiązań
Zamawiającego.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do IDW).
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może być ono złożone przez
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku
oświadczenie musi być złożone i podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich
Wykonawców
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 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 ofert,
c) 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
d) 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 potwierdzenie, 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
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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 niniejszym punkcie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 1:
a) pkt b)–d) i f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt e) i g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8,10 i 11 ustawy;
3. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 2 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w podpunkcie
2 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis podpunktu 3 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi spełniać
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty
ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego
warunku):
— posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN
(słownie: jeden milion złotych).
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., oprócz
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzonego według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do IDW) należy przedłożyć: 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 ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w pkt
1, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu
wszelkich innych danych finansowych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o
zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca powinien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy samochodów specjalnych
ssąco-płuczących do eksploatacji sieci kanalizacyjnej o wartości każdej z nich nie mniejszej, niż 500 000 PLN
bez podatku VAT (słownie: pięćset tysięcy złotych).
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W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg
formuły „spełnia – nie spełnia”.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.,
oprócz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzonego według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW) należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Jako
główne dostawy Zamawiający uznaje zamówienia spełniające warunki udziału w postępowaniu dotyczące
wiedzy i doświadczenia określone w punkcie 9.1.2)IDW,
Dowodami, o których mowa w pkt 2, są:
1) poświadczenie,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1).
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa
w pkt 2 ppkt 1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa w ppkt 1).
3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w pkt. 1 ppkt 2), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w punkcie 4 jest równocześnie podwykonawcą w rozumieniu art. 36b ustawy
Pzp, w przypadku zmiany albo rezygnacji z takiego podwykonawcy wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.4.2014 -
15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.4.2014 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.4.2014 - 10:15
Miejscowość
Lędziny, siedziba Zamawiającego.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt "Uporządkowanie
GospdarkiŚciekowej w Gminie Lędziny" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach szczegółowo określonych w IDW - Część I SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul Postępu 17a
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02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) wobec treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia w którym, powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zwarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.2.2014
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