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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Nr sprawy 4/SK/TI/2012 

I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu do wysokociśnieniowego 
czyszczenia kanalizacji, z recyklingiem wody. 
 
OPIS TECHNICZNY: 
 
I. ZABUDOWA  
 
1. Układ tłoczenia wody: 
� Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia z uszczelnieniem wodnym, napędzany hydraulicznie,                    

o wydatku nie mniejszym niŜ 320 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 190 MPa.  
� Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 
� Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody.  
� Maksymalne ciśnienie robocze pompy wody w zakresie 160-200 barów. 
� Zabezpieczenie przed pracą na sucho poprzez automatyczne wyłączenie pompy ciśnieniowej w 

przypadku braku wody.  
� Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze wody czystej. 
   
2. Bęben z węŜem wysokociśnieniowym: 
� Bęben na wąŜ DN 25 - o pojemności max . 180 mb węŜa.  
� Bęben z nawiniętym węŜem ciśnieniowym DN 25 o długości 160 m,  zamontowany na ramieniu 

uchylnym ze wspomaganiem hydraulicznym. Kąt obrotu ramienia min. 180 stopni. 
� System automatycznego układania węŜa na bębnie.  
� Bęben wykonany ze stali kotłowej, zabezpieczony antykorozyjnie i malowany w następujący 

sposób:   
- 1x piaskowanie; 
- 1x podkład; 
- 2x wypełniacz; 
- 2x warstwa kryjąca -  lakier samochodowy o grubości powłoki min. 100 µm.    
Zabudowa malowana w standardzie RAL, kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu 
umowy.   

� Napęd bębna - hydrauliczny, z płynną regulację prędkości obrotowej w obu kierunkach.   
� Elektroniczny licznik metrów wprowadzenia węŜa wysokociśnieniowego do kanału.  
� Licznik czasu pracy urządzenia wysokociśnieniowego. 
� WąŜ ciśnieniowy DN 25 z podwójnym oplotem tekstylnym, o powierzchni gładkiej, długości 160 

mb i minimalnych parametrach: ciśnienie robocze - 250barów, ciśnienie rozrywające - 625barów. 
Okucie węŜa z gwintem zewnętrznym.  

� Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi, przystosowanych do urządzeń 
pracujących w systemie  odzysku wody: 
- głowica kanałowa DN 25 do ogólnego zastosowania, jeden otwór do przodu – 1 szt.; 
- głowica Quatro DN 25 do rozbijania zatorów, 4 otwory do przodu – 1 szt.; 
- głowica Bomba DN 25 do płukania duŜych kanałów silnie zabrudzonych,14 otworów do tyłu – 1 

szt. 
- dodatkowy komplet wkładek ceramicznych. 
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3. Myjka - z węŜem wysokociśnieniowym: 
� Bęben wykonany ze stali kotłowej, ocynkowany. 
� Napęd bębna – hydrauliczny.  
� Bęben z nawiniętym węŜem ciśnieniowym DN 13 o długości 40 m.   
� WąŜ myjki wyposaŜony w pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem DN 13, posiadający 

podwójną lancę ciśnieniową z dyszami: płaska i okrągłą, z moŜliwością pracy na jednej dyszy lub 
na obu naraz. 

� WąŜ ciśnieniowy DN 13 z podwójnym oplotem tekstylnym, o powierzchni gładkiej,  długości 60 
mb i minimalnych parametrach: ciśnienie robocze – 250 barów, ciśnienie rozrywające - 625barów.  

� Okucia węŜa wysokociśnieniowego DN 13 z gwintem zewnętrznym.  
� Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi, przystosowanych do urządzeń 

pracujących w systemie  odzysku wody: 
- głowica kanałowa DN 13do ogólnego zastosowania, jeden otwór do przodu – 1 szt. 
- głowica Quatro DN 13 do rozbijania zatorów, 4 otwory do przodu – 1 szt. 
- dodatkowy komplet wkładek ceramicznych. 

 
4. Układ ssania: 
� Pierścieniowa pompa próŜniowa chłodzona wodą uŜytkową. 
� Napęd pompy – hydrauliczny. 
� Zakres pracy pompy próŜniowej: podciśnienie - 0,85 barów , nadciśnienie - 0,48 barów.  
� Wydajność pompy nie mniejsza niŜ 2000 m3/h.  
� Średnica węŜa ssącego - DN 125. 
� Rura ssąca DN 100 o długość 3,0m zamontowana do węŜa ssącego. 
� Minimum podwójne zabezpieczenie pracy pompy przed zassaniem osadów.  
� Dodatkowe węŜe DN 125 x 3,00m zakończone zamkami typu szybkozłączka- 3 szt. 
� Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie w kaŜdym zakresie obrotów silnika samochodu 

podczas pracy pompy ssącej, sterowany pneumatycznie. 
� Licznik motogodzin pracy pompy.  
� Układ z inŜektorem o wymaganej głębokości ssania maksymalnie 18m od poziomu jezdni.  
 
5. Wysięgnik/wysięgniki:  
� Obrotowy bęben z wysięgnikiem teleskopowym na wąŜ ssący DN 125. 
� Napęd bębna i wysięgnika - hydrauliczny. 
� Kąt obrotu wysięgnika - min 300 stopni.  
� Zasięg pracy wysięgnika - min 3,80m od osi podłuŜnej pojazdu.  
� Długość węŜa ssącego DN 125 zamontowanego na bębnie - min. 12m. 
 
 
6.  Zbiornik:  
� Zbiornik w całości wykonany ze stali konstrukcyjnej(S235JR) zabezpieczonej antykorozyjnie 

powłoką epoksydową.  
Zbiornik cylindryczny, z blachy stalowej o grubości 6mm, zabezpieczony wewnątrz 
antykorozyjnie substancją chemoutwardzalną o grubości min. 600 µm, osadzony na dwóch 
zawiasach przegubowych z tyłu i w siodle osadczym z przodu ramy pomocniczej. 

� Całkowita pojemność zbiornika min. 10,5m3 , w tym zbiornik na osad min. 7m3. 
� Pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, oraz dodatkowy wziernik do 

określenia poziomu wody w zbiorniku wody czystej.  
� Zawór do spuszczania nadmiaru wody w zbiorniku osadu. 
� OpróŜnianie przez podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia min. 40º.  
� Siłownik podnoszenia zbiornika zabezpieczony przed nagłym spadkiem ciśnienia w hydraulice. 
� Z tyłu pojazdu zamontowany lej spustowy z blachy kwasowej (typ 1.4301). Konstrukcja leja 

spustowego winna zabezpieczyć samochód przed zanieczyszczeniem osadem.  
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� Pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana 
hydraulicznym pierścieniem zaciskowym.  

 
 
7.  Wymagania dotyczące zabudowy: 
� Jednokomorowy (jednostopniowy ) system odzysku wody z obrotowym filtrem, wykonanym ze 

stali nierdzewnej, o wydajności odzysku wody min. 650 l/min. Filtr powinien posiadać system 
samoczyszczenia. Czyszczenie filtra powinno odbywać się bez konieczności przerywania 
czyszczenia kanalizacji. 

� MoŜliwość włączenia lub wyłączenia systemu odzysku wody w zaleŜności od potrzeb.  
� Dysze płuczące wewnątrz zbiornika: 

- wodą pod wysokim ciśnieniem (min. 190 barów) podczas pracy urządzenia bez konieczności 
stosowania mechanicznego czyszczenia. 

- wodą pod niskim ciśnieniem o duŜej wydajności (min 250l/min ) podczas pracy urządzenia. 
� Woda z układu odzysku nie moŜe powodować uszkodzeń i nadmiernego zuŜycia pozostałych 

elementów zabudowy układu wysokociśnieniowego przez pozostałe w niej zanieczyszczenia.  
� Woda po przejściu przez system nie  moŜe zawierać stałych części większych niŜ 500 mikronów. 
� Zdalne sterowanie pracą całości urządzenia z odległości minimum 150m od pojazdu, za pomocą 

przenośnego pilota. 
� MoŜliwość jednoczesnej pracy węŜa ciśnieniowego i węŜa ssawnego.  
� Wszystkie funkcje na pulpicie sterującym oraz pozostałe opisy zabudowy opisane w języku 

polskim.  
� Części wirujące urządzenia zabezpieczone osłonami z materiału odpornego na korozję i 

uszkodzenia mechaniczne  
� Układ chłodzenia musi zapewnić stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej 40ºC. 
� MoŜliwość czyszczenia kanalizacji w temperaturze do - 15ºC, z moŜliwością załączenia 

ogrzewania podczas postoju pojazdu. System ma zawierać układ cyrkulacji wody obu węŜy 
ciśnieniowych przy pracującej pompie ciśnieniowej oraz zabezpieczenie układu przed 
przegrzaniem.   

 
8.  WyposaŜenie dodatkowe:  
� Osłony boczne wyciszające pracę urządzeń zabudowy, zamontowane i otwierane po obu stronach 

pojazdu.  
� Imadło o nominalnej szerokości szczęk 120mm, przymocowane do pojazdu, w tylnej części na 

zewnątrz. 
� Gniazdo zasilające 24 V zamontowane z tyłu pojazdu. 
� Reflektor halogenowy przenośny z kablem długości min. 15 m o minimalnej mocy 100 W                   

i napięciu 24 V.  
� Halogen stały zamontowany z tyłu pojazdu oświetlający miejsce pracy.  
� Klapy zabudowy i szafki zamykane na klucz.  
� Drabina dł. minimum 3,5m umocowana na zbiorniku pojazdu , zabezpieczona przed spadnięciem                         

i kradzieŜą. 
� Wszystkie szafki i rynny wykonane z materiału odpornego na korozję (np. ze stali kwasoodpornej 

lub aluminium).  
� Prowadzenia węŜa wysokociśnieniowego w studni kanalizacyjnej za pomocą rolki dolnej (banan)  

i górnej montowanej na włazie kanalizacyjnym.  
� Szafki po prawej i lewej stronie pojazdu słuŜące do przewoŜenia kompletu dysz do czyszczenia 

kanalizacji, stojaka hydrantowego, klucza do otwierania hydrantów podziemnych, sprzętu i 
odzieŜy ochronnej, 4 szt. węŜy straŜackich parcianych oraz kompletu narzędzi słuŜących do 
obsługi pojazdu i innych drobnych przedmiotów niezbędnych w czasie pracy. 

� Elektryczna wciągarka linowa zamontowana na uchylnym ramieniu płuczącym o udźwigu od 100 
do 150 kg z prędkością maksymalną  - 6 m/min. 

� Napęd wciągarki sterowany  pilotem zdalnego sterowania. 
� Zdejmowana belka myjąca ulice, sterowana ręcznie wraz z instalacją pozwalającą na jej montaŜ        

i demontaŜ. 
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9.  Sterowanie:  
� Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przed wilgocią i opadami deszczu . 
� Urządzenia sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie sterującej . 
� Joysticki sterujące, krótkie, wykonane ze stali lub innego tworzywa odpornego na złamania.  
� MoŜliwość sterowania urządzeniem z miejsca pracy operatora (w tylnej części pojazdu) lub 

zdalnie- drogą radiową z odległości minimum 150m od pojazdu. 
� Konsola do sterowania radiowego umocowana do specjalnego pasa biodrowego . 
 
10. Zabudowa pojazdu 
� Zabudowa posiadająca połączenia gwintowane – metryczne oraz wyposaŜona w niezbędne 

urządzenia pomiarowe takie jak: manometry, liczniki czasu pracy poszczególnych pomp i całego 
urządzenia.  

� Kamera najazdowa z tyłu pojazdu  z kolorowym monitorem w kabinie. 
� Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr./min. przy pracy obu 

pomp na maksymalnych parametrach.  
� MoŜliwość pracy urządzenia jako przepompowni ścieków w trybie ciągłym.  
� MoŜliwość zdalnego sterowania radiowego  funkcjami: stop/start silnika, zmiana obrotów 

start/stop pompy ciśnieniowej, przełącznik ssanie-tłoczenie, pełne sterowanie obrotowym 
wysięgnikiem z węŜem ssącym, obrót bębna ciśnieniowego (rozwijanie i zwijanie węŜa 
wysokociśnieniowego).  

� Wanienka wykonana ze stali nierdzewnej do transportu węŜy ssących, z tablicą informacyjną, 
odkładana (odpinana) do ergonomicznej wysokości pracy pracownika, montowana z boku 
zbiornika po lewej stronie. 

� Tablica reklamowa montowana wzdłuŜ zbiornika po prawej stronie.  
� Panel sterowania wodoszczelny umieszczony na ramieniu bębna ciśnieniowego.  
� Zabudowa wyposaŜona w zamykany pojemnik na osprzęt po prawej stronie pojazdu, po lewej 

stronie dodatkowa wanienka między innymi na węŜe ssące i inny osprzęt. 
Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej.   

� Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy poprzez:  
- 1 x piaskowanie; 
- 1 x podkład; 
- 2 x wypełniacz; 
- 2 x warstwa kryjąca – lakier samochodowy grubość powłoki min. 100 µm.   
Zabudowa malowana w standardzie RAL, kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu 
umowy. Oddzielne lakierowanie poszczególnych części zabudowy. 

� Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim. 
 
 
11. Szkolenie  
� Nieodpłatne szkolenie 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu 

w wymiarze co najmniej  5 dni roboczych, w siedzibie Zamawiającego . 
� Szkolenie praktyczne zostanie przeprowadzane na czynnym kanale sanitarnym wskazanym przez 

Zamawiającego.  
  
II. POJAZD  
 
1.  Parametry:  
� Podwozie samochodu cięŜarowego fabrycznie nowe, rok produkcji 2012.  
� Wymagana homologacja na pojazd specjalny łącznie z zabudową lub zaświadczenie                             

o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu. 
� Dokumentacja pojazdu musi spełniać warunki do zarejestrowania jako pojazd specjalny.  
� Silnik wysokopręŜny turbodoładowany z intercooler’em w technologii Common Rail                     

o pojemności max.11000 cm3 i mocy min. 440 KM . 
� Silnik spełniający wymagania normy EURO 5. 
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� Moc silnika zapewniająca jednoczesna pracę wszystkich urządzeń.  
� Rozstaw osi od 3600 mm do 3900 mm . 
� Zbiornik paliwa o pojemności min. 350 litrów, zamykany na kluczyk. 
� Zbiornik na płyn Ad Blue o pojemności  max 40 l, zamykany na kluczyk. 
� Pionowy układ wydechowy.  
� Układ chłodzenia musi zapewnić stabilną pracę pojazdu przy temperaturze powietrza od - 20 

stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. 
� Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, montowany fabrycznie. 
� Podwozie ma być wyposaŜone w fabryczną przystawkę odbioru mocy - do pracy ciągłej oraz 

przystawkę odbioru mocy - do pracy chwilowej (przełoŜenie f = ok. 1). Wielkość przystawki oraz 
jej moc muszą być dobrane do wymaganych parametrów zabudowy i mocy silnika. 

� Zderzaki stalowe. 
� Wyciszenie kabiny zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
� Osłony tylnych lamp zabezpieczone przed ich uszkodzeniem.  
� Pneumatycznie składana i rozkładana belka zamontowana z  tyłu pojazdu, posiadająca certyfikat 

CE, zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem pod samochód. 
� Światła cofania z sygnałem akustycznym, z moŜliwością wyłączania go w okresie nocnym.  
� Boczne światła obrysowe. 
� Zawieszenie mechaniczne dla wszystkich osi, ze stabilizatorami na wszystkich osiach. 

Dopuszczalne obciąŜenie osi przedniej  8 ton. Dopuszczalne obciąŜenie osi tylnej - 2 x 13 ton. 
Blokada mechanizmu róŜnicowego. 

� Układ kierownicy wspomagany hydraulicznie. 
� Podwozie wyposaŜone w trzy osie, gdzie przednia oś jest osią skrętną, a druga i trzecia – osiami 

napędowymi (6 x 4). Na tylnych osiach zamontowane koła bliźniacze. 
� Sprzęgło sterowane hydraulicznie, wspomagane pneumatycznie, z samoczynnym kasowaniem 

luzu. 
� Skrzynia biegów z przełoŜeniami dopasowanymi do mocy silnika całkowicie zsynchronizowana - 

16 biegów do przodu, 2 do tyłu.  
� Podwozie trzyosiowe zapewniające po całkowitym napełnieniu nacisk na poszczególne osie 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
� Dopuszczalna masa całkowita pojazdu maksymalnie 26 ton. 
� Gabaryty urządzenia wraz z pojazdem: długość L = 8,50 - 9,30 m , szerokość B =   max 2,55 m , 

wysokość H = max 3,65 m . 
� Podwozie wyposaŜone w zaczepy umoŜliwiające holowanie pojazdu w razie awarii dostosowane 

do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.  
� Kabina dzienna, trzyosobowa wyposaŜona w klimatyzację automatyczną,  szer.  max 2240 mm , 

długość min 1800 mm .  
� Pojazd zbudowany dla ruchu prawostronnego. 
� Zamek centralny, umoŜliwiający zamknięcie kabiny podczas wykonywania czynności 

eksploatacyjnych przez załogę, w czasie pracy silnika. W zestawie dwa komplety kluczyków.  
� Elektryczne szyby kierowcy i pasaŜera. 
� Szyba przednia ze szkła zespolonego, ogrzewana i przyciemniana . 
� Lusterka  szerokokątne (prawe i lewe), regulowane elektrycznie.  
� Lusterka boczne ogrzewane. 
� Siedzenie kierowcy - zawieszenie pneumatyczne, wraz z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa 

oraz pokrowcami. 
� Kolumna kierownicy regulowana w min. dwóch płaszczyznach – pionowej i poziomej. 
� Siedzenia pasaŜerów wraz z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa oraz pokrowcami. 
� Schowki w lewych i prawych drzwiach. 
� Wykładzina z tworzywa na podłodze i w tunelu silnika. 
� Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna. 
� Immobilizer. 
� Mechaniczny zewnętrzny wyłącznik prądu. 
� Ogranicznik prędkości zgodnie z obowiązującymi przepisami, tolerancja _+ 1km.  
� Tachograf cyfrowy z wstępnym świadectwem uwierzytelnienia. 
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� Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi, min 315 x 80 R22,5. Opony na osi napędzanej z 
bieŜnikiem szosowo-terenowym. 

� Koło zapasowe pełnowymiarowe. 
� Układ hamulcowy pneumatyczny o dwóch niezaleŜnych obwodach.  
� Fartuchy przeciwbłotne. 
� Korektor siły hamowania. 
� Fabryczny zestaw narzędzi. 
� Regulacja połoŜenia świateł przednich . 
� Reflektory i kierunkowskazy zabezpieczone kratką ochronną. 
� Przebieg międzyobsługowy powyŜej 25 000 km.  
� Język  polski   dla opisów na wyświetlaczu na tablicy wskaźników. 
� System pokolizyjny (włączenie świateł awaryjnych i odcięcie dopływu paliwa). 
� Przednie światła do jazdy dziennej uruchomione automatycznie po włączeniu zapłonu. 
� Środki smarne w samochodzie przystosowane do pracy w klimacie Europy Północnej czyli dla 

temperatur od -35 º C do + 45 º C.  
� System monitoringu pojazdu GPS i sonda paliwowa, monitorujące  zuŜycie paliwa i czas pracy 

pojazdu. Typ i  producent urządzenia wskazany  przez Zamawiającego.  
 
2. WyposaŜenie dodatkowe  
� Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa zespolona typu 

LED np. lampa „2 LED EP ‘’ z dwoma modułami błyskowymi oraz z tyłu dwie pojedyncze lampy 
z prawej i lewej strony .  

� Gaśnica z atestem. 
� Trójkąt ostrzegawczy, apteczka .  
� Podnośnik hydrauliczny dobrany do cięŜaru pojazdu .   
� System antypoślizgowy ABS. 
� Kliny pod koła. 
� WąŜ o długości 10 mb do pompowania kół ze spręŜarki samochodowej.  
� Wskaźnik temperatury zewnętrznej. 
� Wywietrznik dachowy. 
� Instalacja radiowa wraz z radiem i głośnikami. 
 
III.  WYMAGANIA DODATKOWE  
� Katalog części zamiennych i instrukcja obsługi w wersji elektronicznej do nadbudowy oraz 

podwozia w języku polskim . 
� Dokumentacja techniczno-ruchowa do urządzenia w języku polskim w wersji papierowej. 
� Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej.  
� Kolor kabiny: niebieski  RAL 5010 lub równowaŜny. 
� Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz bezpłatny 

przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie gwarancji.  
� Gwarancja na zabudowę i zamontowane urządzenia 12 miesięcy od daty odbioru. 
� Gwarancja na podwozie i na zespól napędowy 24 miesiące od daty odbioru.  
� Marka  samochodu  musi posiadać  minimum jedną  kompleksowo wyposaŜoną ,        

autoryzowaną  stację obsługi pojazdów  w odległości nie większej niŜ 150 km od siedziby  
Zamawiającego.                

� W miarę moŜliwości Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę  wykupienia pakietu  
ubezpieczeniowego AC, OC, NNW na okres jednego roku oraz załączy ogólne warunki     
ubezpieczeń. Oferta  ww. nie obliguje Zamawiającego do wykupienia zaoferowanego     
ubezpieczenia.  

� Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego                          
tj. 97-400 Bełchatów ul. Świętej Faustyny Kowalskiej  9.  

� Warunki serwisu i gwarancji opisane zostały w § 3 i 4 projektu umowy. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

 
 

5.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
     
  Do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
 
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,  
       FINANSOWYM I TECHNICZNYM: 
 
 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli  
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawca winien wykazać, iŜ w okresie ostatnich 3 lat 
przed dniem składania ofert zrealizował wykonał naleŜycie min. 3 dostawy podobnego 
sprzętu o wartości przynajmniej 1 000 000 PLN brutto kaŜda 

c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych  
w § 10 Regulaminu. 

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania             
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 
b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić                        

na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się                 

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.    

6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy                        
i złoŜonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia –    

        nie spełnia. 
 
7. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza będzie wymagane 

     zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego 

    brutto. 

    Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

    umowy. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŜy takŜe pokryciu 

   roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

   Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej  z następujących form: 
� pieniądzu, 
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� gwarancjach bankowych, 
� gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 
   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
   Zamawiającego w PKO BP o/Bełchatów, nr 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563. 
   Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 
   przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
   Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie 
   moŜe przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. 
   Kwota, o której mowa wyŜej jest zwracana nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za  
   wady lub gwarancji jakości. 
 
8. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
     warunków udziału w postępowaniu: 
 
8.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  
8.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik 

nr 2 do SIWZ złoŜone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

8.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
8.4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ. 
8.5. Wykaz zrealizowanych zamówień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
8.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia   
       do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem 
       terminu składania ofert - złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność    

przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 
8.7.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  
        oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
        potwierdzających odpowiednio, Ŝe  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
       składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane  
       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
       w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące  
       przed upływem terminu do składania ofert. 
8.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument  
        ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
       albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 
8.9.. JeŜeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, kaŜdy z podmiotów zobowiązany jest 

załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 8.6. i 8.7. 
Wszystkie dokumenty winny złoŜone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     
z  oryginałem”. 
 
 
IV. PROCEDURA: 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  „WOD.- KAN.” Sp. z o.o.                       
w Bełchatowie.  

 
2. Kryteria oceny ofert : 

• Cena – 100%. 
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V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 
 

1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.wodkan-belchatow.pl. 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 
( Kancelaria Zamawiającego). 

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 02.04.2012 r. 
godz. 09.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego). 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 02.04.2012 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, p. 110. 
5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Zatwierdził: 
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr inŜ. Sylwester Melon 
 
 
 
 
 
Bełchatów dn. 23.03.2012 r.    

 


