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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:  
„Dostawa specjalistycznego samochodu do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji, z 
recyklingiem wody”. 

1.   NAZWA ORAZ  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiającym jest:  
  
Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. 
 
Adres: 97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
województwo łódzkie 
Adres e-mail:  wodkan@wodkan-belchatow.pl 
Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 
tel. 44 634-90-00, fax. 44 634 90 01 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.   
2.2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień                      

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem. 
2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia - § 5 ust. 1 Regulaminu. 
2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia- § 14  Regulaminu. 
  
3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
3.1. 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; 
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- 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. 
 

 
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.  
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� 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.  
� 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. 
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� 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. 
  
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; 
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- 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. 
� 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. 



 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa samochodu 
specjalistycznego  do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji, z recyklingiem wody” 

Nr sprawy 4/SK/TI/2012 
 

6 

� 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. 
� 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. 
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� 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. 
 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
  
  Do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
 
 
5.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
       
5.1.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. 

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

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

5.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 
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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.    

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

        nie spełnia. 
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  
6.2. 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. 

6.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
6.4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ. 
6.5. Wykaz zrealizowanych zamówień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
6.6. 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”. 
6.7.  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. 
6.8. 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. 
6.9.. JeŜeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, kaŜdy z podmiotów zobowiązany jest 

załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6.6. i 6.7. 
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”. 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                    
Z WYKONAWCAMI   ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                
A TAKśE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                       
Z WYKONAWCAMI.  
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7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane 
Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. 
dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie 
pisemnej. 

      Numer faksu Zamawiającego: 44 633 83 06 
7.2.Zamawiający i Wykonawca mogą Ŝądać od drugiej strony  niezwłocznego potwierdzenia faktu  
      otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt.7.1.  
7.3.Zamawiający   udostępni   dokumentację   z   postępowania   na   pisemny  wniosek   osoby 

zainteresowanej.  Wniosek  o  udostępnienie  dokumentacji  naleŜy  składać  w  Kancelarii 
Zamawiającego p.100. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 

7.4.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
      -  w sprawach merytorycznych – p. Andrzej Hofman – tel. 607 408 586. 
      - w sprawach formalnych - p. Agnieszka Sarnecka, tel. 691 941 541. 

8.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
    
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                     
z upływem terminu do składania ofert. 
 
 
9.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
9.1.Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
9.2.Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej (2 egzemplarze: oryginał i kopia), w języku 

polskim, w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.  
9.3.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
9.4.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
9.5.Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki 

wyszczególnione w pkt. 6 SIWZ.  
9.6.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŜy złoŜyć wraz                    

z  tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 
9.7.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upowaŜnione do 

reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania, 
9.8.UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych  
      dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
9.9.JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela, jest on 

obowiązany do przedłoŜenia dokumentu potwierdzającego zakres upowaŜnienia, 
9.10.Wszystkie strony oferty, a takŜe wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez    
       osobę podpisującą ofertę, 
9.11.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemoŜliwiający 

zdekompletowanie oferty, 
9.12.Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie,    
        opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: 

 
Zakład Wodociągów  i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Sp. z o.o. 

               ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
              97-400 Bełchatów 
Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Dostawa samochodu specjalistycznego do 
wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji.” 
Nr sprawy 4/SK/TI/2012  
Nie otwierać przed godz. 10.00  dnia 02.04.2012 r.  
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W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 
 

10.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

10.1.Termin składania ofert upływa w dniu  02.04.2012 r. o godz. 09:45 
10.2.Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upowaŜnionych przedstawicieli                

w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9,                            
w Kancelarii Zamawiającego pokój nr 100. 

10.3.Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeŜeniem, Ŝe przyjmuje się zachowanie 
terminu złoŜenia  oferty,  jeŜeli  doręczono  ją  do  siedziby  Zamawiającego i Zamawiający 
potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.  

10.4.Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 02.04.2012 r.  godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego 
p. 110. 

10.5.Otwarcie ofert jest jawne. 
10.6.Podczas  otwarcia  ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców,  a  takŜe  informacje 
        dotyczące ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawarte w  ofertach. 
10.7.Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu  
        informację zawierającą powyŜsze dane. 
10.8.Oferty złoŜone  po  terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego  
        na  wniesienie protestu. 
10.9.Koperty oznaczone „Zmiana” będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą   
        ofertę, której zmiany dotyczą. 
10.10.Koperty z opisem „WYCOFANIE” zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 
11.1.Cenę  wykonania  zamówienia  naleŜy  podać   na  Formularzu  ofertowym   stanowiącym 
        załącznik nr 1. 
11.2.Cena podana w ofercie, wyraŜona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane                         

z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
11.3.Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty i będzie obowiązywać do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT.  

 
12.1.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę  punktów. 
12.2.W trakcie  oceny  ofert,  ocenianym  ofertom  przyznawane  będą  punkty  według następujących 

kryteriów:  cena   -  100 % 
  
12.3.Liczba punktów „P” oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 
                                                  

                           najniŜsza oferowana cena  
   P  =  --------------------------------------------------   x  100 pkt. 
                          cena badanej oferty  

 
12.4.Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę punktów zostanie podpisana umowa. 
12.4.Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 
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13. INFORMACJA  O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O FORMALNOŚCIACH,     
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 

 
13.1.Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli: 

    a)  nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
    b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 
    c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było 
wcześniej przewidzieć, 

    d) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie 
zamówienia; 

13.2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi  
równocześnie wszystkich  Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie, 

 13.3.Wynik ogłoszony zostanie poprzez:  
            a)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

     b) zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, 
 13.4.Wykonawcy, którzy uczestniczyli w postępowaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie  
         o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze, Zamawiający poda nazwę i adres  

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przesłanki uzasadniające jej wybór. 
 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
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, 
� 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. 
 

 
15.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI    
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA NA 
TAKICH WARUNKACH.  
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Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
16.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania 
przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na mocy niniejszego regulaminu, 
wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia moŜe wnieść protest do zamawiającego. 

16.2.  Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest 
uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł 
zapoznać się z jego treścią. 

16.3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub treści 
ogłoszenia o zamówieniu wnosi się nie później niŜ na 5 dni przed upływem terminu otwarcia 
ofert. 

16.4. Wniesienie protestu jest moŜliwe tylko przed zawarciem umowy. 
16.5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony. 
16.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe 

zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności prawnych i faktycznych 
uzasadniających jego wniesienie. 

16.7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niŜ w 4 dni od dnia jego wniesienia. 
16.8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który 

wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu. 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2. 
3. Projekt umowy - załącznik nr 3. 
4. Wyszczególnienie składowych cen za elementy zabudowy pojazdu – załącznik nr 4. 
5. Wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik nr 5. 
 

Zatwierdził: 
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr inŜ. Sylwester Melon 
 
 
 
 
 
Bełchatów, 23.03.2012 r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
 

                                                              

 

FORMULARZ  OFERTY 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres: ........................................................................................................................................................ 

Tel/Fax .........…………................………………………………………………………………………. 

REGON: …………………................…………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………................………………………………………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ……………………deklaruję udział w przetargu nieograniczonym na 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
i przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, Ŝe akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte                
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
 
Cena mojej oferty za realizację niniejszego  

� ……………. zł netto (słownie: …………………………………………); 

� …… % VAT, ……… (słownie: ………………………………………..); 

� …………… zł brutto (słownie: ………………………………………..).  

2.  Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3.  Okres gwarancji: 

     3.1. Na zabudowę i zamontowane urządzenia: …….. miesięcy (nie mniej niŜ 12). 

     3.2. Na podwozie i zespół napędowy: …… miesięcy (nie mniej niŜ 24). 

4.  Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5.  Oświadczam, iŜ następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:  

……………………………………………………………………………………………………… 

6.  Oświadczam, Ŝe powyŜsze ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający  
      w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
7.  Oświadczam, Ŝe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……. do…… informacje  
     stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
     konkurencji. (Nie naleŜy zastrzegać informacji nie stanowiących takiej tajemnicy, np. odpis          
      z KRS.) 
  
8.  Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
     Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty,   

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) 
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     do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
     Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
     Zamawiającego. 
 
9.  Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty 1:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Oferta składa się z …………. kolejno ponumerowanych stron. 

  

…………………………………..   
           (miejscowość, data)  
 
                                                                                   ………………………………………………….  

 (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do    
  reprezentowania Wykonawcy)    
 
 

 
                               
1 wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty w kolejności podanej w SIWZ 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ  OŚWIADCZENIA 

( zgodnie z § 8 i § 11 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na1: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

oświadczamy, Ŝe zgodnie z § 8 i § 11ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie: 

 

1.    Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub 

      czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2.    Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

      technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.    Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

      zamówienia. 

      4.   Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

  

          …………………………………..   
                       (miejscowość, data)  
 
 

     …………………………………………… 
        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

  
 
 
 
1 opisać przedmiot oferty odpowiednio do wymogów SIWZ 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 UMOWA NR ………….. 

 
zawarta w dniu …………….. roku w Bełchatowie pomiędzy : 
 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością          
z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, zarejestrowanym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000109360 w Sądzie Rejonowym dla 
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, NIP 769-050-22-13, Regon 590005919 wysokość kapitału 
zakładowego 53 636 950,00 PLN, reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
zwanym dalej  „Zamawiającym” 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
  

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalistycznego do 

wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji z recyklingiem wody oraz przeszkolenie 
pracowników Zamawiającego, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia z dnia 23.03.2012 r.  

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, nie jest 
obciąŜony prawami osób trzecich, posiada wymagane  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stosowne oznaczenia, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, atesty oraz  parametry 
techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy pn.„Wymagania techniczne dla pojazdu i zabudowy”.  

 
§ 2 

 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 

do dnia …………… (do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy) . 
2. Transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

w Bełchatowie oraz jego koszt obciąŜają Wykonawcę. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu 

przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia. 
4. Wykonawca w momencie przekazania przedmiotu umowy przekaŜe Zamawiającemu 

oryginały wszelkich dokumentów dotyczących pojazdu, w tym dokumenty niezbędne do 
rejestracji pojazdu. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji poniŜszej na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1:  

1.1. Na zabudowę i zamontowane urządzenia: …….. miesięcy (nie mniej niŜ 12). 
1.2. Na podwozie i zespół napędowy: …… miesięcy (nie mniej niŜ 24). 

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do: 
2.1. podjęcia reakcji serwisowej w ciągu 36 godzin od dokonania zgłoszenia serwisowego 

przez Zamawiającego; 
2.2. bezpłatnego usunięcia wad i usterek w ciągu 72 godzin od podjęcia reakcji serwisowej; 
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2.3. wykonywania bezpłatnych usług serwisowych w ramach gwarancji. 
2.4. bezpłatnego przyjazdu serwisu do siedziby Zamawiającego. 

3. Przez podjęcie reakcji serwisowej rozumie się: 
3.1. podanie przez Wykonawcę terminu stawienia się jego pracownika u Zamawiającego -          

w przypadku moŜliwości usunięcia wady lub usterki w siedzibie Zamawiającego. 
3.2. oświadczenie Wykonawcy o otrzymaniu przedmiotu umowy od Zamawiającego i   
       rozpoczęciu prac nad usunięciem wad lub usterek - w przypadku konieczności      
       przekazania przedmiotu umowy bądź jego zdemontowanego, uszkodzonego elementu do  
       siedziby Wykonawcy. KaŜdorazowe przekazanie przedmiotu umowy bądź jego części  
       między stronami następować będzie na podstawie protokołów, stanowiących podstawę  
       obliczania terminów, o których mowa w § 2 pkt 1. 

4. W sytuacji, gdy usunięcie wad lub usterek nie jest moŜliwe w terminie określonym w pkt. 2, 
ppkt. 2.2. strony uzgodnią pisemnie inny termin usunięcia wad lub usterek, a Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niŜ przedmiot umowy 
lub zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto , określonego w § 6 , za kaŜdy dzień opóźnienia powyŜej terminu określonego w pkt. 2 
ppkt. 2.2. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminów, o których mowa powyŜej, Zamawiający 
moŜe dokonać usunięcia wad lub usterek na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 579 Kodeksu cywilnego, moŜe wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy, niezaleŜnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

7. Koszt transportu oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy w czasie od wydania jej Wykonawcy do jej odebrania przez Zamawiającego ponosi 
Wykonawca. 

 
§ 4 

 
1. Zamawiający dokonuje zgłoszenia serwisowego poprzez przekazanie pracownikowi 

Wykonawcy   zgłoszenia serwisowego w formie:  
a) pisemnej na adres: ………………………..,  
b) skanu zgłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy ……………., 
c) faksem pod numerem ………………….. . 

 
2. Zgłoszenie serwisowe: 
2.1.  realizowane za pośrednictwem faksu uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez 

Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia, co następuje z chwilą wpłynięcia do Zamawiającego faksu 
zawierającego potwierdzenie odbioru faksu przez Wykonawcę . Wykonawca ma obowiązek 
przesłać potwierdzenie w terminie nie dłuŜszym niŜ 4 godziny od momentu otrzymania faksu . 
JeŜeli faks Zamawiającego zawierający zgłoszenie serwisowego dotrze do Wykonawcy po 
godzinie 16, Wykonawca obowiązany jest przesłać Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia 
serwisowego, nie później niŜ do godziny 10 następnego dnia. 

2.2.  realizowane osobiście uznaje się za dokonane z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia serwisowego  przez pracownika Wykonawcy . W takim przypadku Wykonawca 
ma obowiązek dokonać potwierdzenia natychmiast po dostarczeniu przez Zamawiającego 
zgłoszenia serwisowego. 

2.3.  realizowane pocztą elektroniczną uznaje się za dokonane w momencie potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia.  Maksymalny czas oczekiwania na potwierdzenie odebrania zgłoszenia 
wysłanego pocztą elektroniczną nie moŜe trwać dłuŜej niŜ do godziny 10 następnego dnia.  

 
§ 5 
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1. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół, który podpisany 
zostanie przez upowaŜnionych przedstawicieli Stron. 

1.1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy jest 
……………….., legitymujący się dowodem osobistym o nr ………………..,  

1.2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru będzie 
………………………….., legitymujący się dowodem osobistym o nr ……, 

2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego z prawem do naliczania kar umownych na zasadach określonych w § 7 pkt. 1 
ppkt. 1.1. 

§ 6 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w 
wysokości ………… PLN netto (słownie: …………. PLN), powiększone o podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień zawarcia umowy wynagrodzenie brutto 
wynosi ………… PLN (słownie: …….. PLN), w tym VAT ……. %. w wysokości 
…………PLN (słownie: …………. PLN), wynikające z oferty Wykonawcy, stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy pn. „Formularz ofertowy Wykonawcy”.   

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 5 pkt 1 , podpisany przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Stron. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie 
przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i nie krótszym niŜ 
14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym dniem zapłaty będzie 
dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. JeŜeli płatność przypada w sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uwaŜa się pierwszy dzień roboczy następujący 
po takim dniu.  

4. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z przepisami aktów prawnych regulujących 
kwestie wystawiania faktur, nastąpi opóźnienie jej zapłaty z winy Wykonawcy do czasu 
nadesłania faktury korygującej, bez prawa do odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w 
zapłacie. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 
1. Za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają 

odpowiedzialność  w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
     Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu: 

1.1. Opóźnienia wykonania Przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  
               umownego brutto, określonego w § 6,  za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia;       
               W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, przekraczającego 10 dni,  
               Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z konsekwencjami,    
               o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.4. 

1.2. Opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 6, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad; 

1.3. Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
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1.4. Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które            
odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 6.  

2. Wszelkie kwoty naleŜne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar 
umownych, mogą być potrącane z wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6. 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 8 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3 % 
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.  

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, jak równieŜ roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości. 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
zostanie wniesione   w formie………………… (forma zostanie określona przez Wykonawcę) nie 
później niŜ w dniu zawarcia umowy.  

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone 
Wykonawcy na  poniŜszych zasadach: 

a) 70% w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,  
b) 30% nie później niŜ w 15 dniu po upływie dłuŜszego z okresów gwarancji jakości. 

5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, wniesione w formie gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej, zostanie zwrócone na poniŜszych zasadach:  
a) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej  

ustanowionej  w okresie realizacji umowy będzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru 
końcowego przejęcia do  eksploatacji przedmiotu umowy, przy czym warunkiem koniecznym 
zwrotu tej gwarancji, będzie złoŜenie przez Wykonawcę najpóźniej w 14. dniu przed upływem 
waŜności niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres 
gwarancji jakości, w wysokości 30% zabezpieczenia o którym mowa w ust.1, na warunkach 
określonych w niniejszym paragrafie, co oznacza Ŝe Zamawiający w przypadku nie złoŜenia 
gwarancji na okres gwarancji jakości ma prawo  wystąpić do banku z Ŝądaniem zapłaty  kwoty 
nie ustanowionej gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,          
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

b) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej  
ustanowionej w okresie gwarancji jakości i rękojmi zostanie zwolniona nie później niŜ                    
w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie poręczenia 
bankowego postanowienia umowy odnoszące się do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stosuje 
się odpowiednio. 

§ 9 
 

Wykonawca oświadcza, Ŝe nie narusza  praw osób trzecich, w tym własności intelektualnej, dostawa 
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek 
roszczeń przez osoby trzecie lub obciąŜenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami wynikającymi  
z naruszenia przez Wykonawcę praw osób trzecich lub dopuszczenia się wobec osób trzecich czynu 
nieuczciwej konkurencji – przejmuje on wszelką odpowiedzialność. 
 

§ 10 
 
Strony zobowiązują się do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 11 
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1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. Ewentualne sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym 
zakresie rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy), w formie wydruku 
komputerowego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w jej treści odręcznych dopisków, skreśleń 
i poprawek. 

5. Integralną część umowy stanowi : 
        Załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy Wykonawcy”.  
        Załącznik nr 2 – „Wymagania techniczne dla pojazdu i zabudowy” 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
Nazwa I adres Wykonawcy............................................................ 
 
    
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ.  
                                  

 
Lp. 

Nazwa i zakres zadania  
Wartość 
zamówienia 

Czas realizacji  
(początek – koniec) 

Zamawiający 
(nazwa, adres, telefon) 

Numer 
kolejny 
referencji 

      

      

      

 
 
 

    

      

                                                   
UWAGA: 
- do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie zamówień. 
 
................................., dnia.....................                                                                               ................................................................................ 
     (miejscowość )                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób upowaŜnionych  do reprezentowania Wykonawcy)        
 

 


