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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy): 

bttp://www.bipwodociagLgrudziadz.pl 

Ogłoszenie nr 41313 - 2017 z dnia 2017-03-10 r. 

Grudziądz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z 

zabudową zamiatarki. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych 

nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w % ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
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postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

87048561800000, ul. ul. Mickiewicza , 86300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 

564 504 901, e-mail mwio@mwio.pl, faks (056) 4504934. 

Adres strony internetowej (URL): www.mwio.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ueżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 

pod adresem (URL) 

nie 
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

nie 

www.bip.wodociagi.grudziadz.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 

pod adresem 

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego z zabudową zamiatarki. 

Numer referencyjny: ZP2/2017/PN/OZ 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

nie 

11.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i i lość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego zabudowanego za miatarką, zwanego w dalszej części SIWZ „zamiatarką" lub „pojazdem", 

zgodnie z poniższą specyfika(Ją: 1) Podwozie: a) Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej n iż w 

2017 r, b) Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 170 KM, spełniający wymogi emisji spalin wg normy 

EURO 6, c) Skrzynia biegów manualna, d) Rozstaw osi max. 3 600 mm, e) Kabina dzienna, min. 

dwuosobowa, f) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, g) Szyby boczne sterowane 

elektrycznie, h) Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim, i) Lewostronny układ 

kierowniczy, j ) Regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach, k) Przednie zawieszenie paraboliczne, I) 

Wspomaganie układu kierowniczego, m) ABS i ASR, n) Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej, o) 

Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny: 2 światła pojedyncze lub belka (LED), p) Immobiliser, q) 

Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego, r) Tachograf cyf rowy zgodny z EC wraz z 

legalizacją, s) Radio CD, t) CB radio z anteną, u) Klimatyzacja, v) Fotel kierowcy pneumatyczny, w) 

Tapicerka winylowa, x) Ogranicznik prędkości do 90 km/h, y) Pojemnik z wodą sanitarną min. 10 litrów, 

z) Układ wydechowy pionowy, za kabiną kierowcy, aa) Jeden lub dwa zbiorniki paliwa o łącznej 

pojemności min. 140 litrów, z zamykanym na kluczyk korkiem/ korkami wlewu, bb) Zbiornik AD BLUE min. 

8 litrów, ce) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 15 ton, dd) Gaśnica spełniająca polskie normy 
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dla samochodów ciężarowych, ee) Trójkąt ostrzegawczy, ff) Apteczka DIN 13157, gg) Pneumatyczny 

klucz do odkręcania kół, hh) Przewód do pompowania kół, ii) Dywaniki podłogowe gumowe dla kierowcy 

i pasażera, jj) Podnośnik hydrauliczny min. 8 ton, kk) Pełnowymiarowe kolo zapasowe, li) Klin pod kolo -

2 szt. 2) Silnik pomocniczy: a) Wysokoprężny o mocy min. 55 kW, b) 4 cylindrowy, c) Spełniający normy 

emisji EUROMOT 4 lub 3B oraz STAGE IIIB. 3) Zabudowa: a) Fabrycznie nowa, wyprodukowana nie 

wcześniejszej niż w 2017 r., b) Zbiornik na zmiotki o pojemności min. 5,8 m3 netto, wykonany fabrycznie 

z materia/u antykorozyjnego, c) Drzwi inspekcyjne ze stopniem lub drabinką min. po jednej stronie 

zbiornika, d) Kąt odchylenia zbiornika umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika ze zmiotek, e) 

Króciec spustowy wody brudnej z zaworem min. 4" wraz z wężem spustowym, f) Zbiornik wyposażony w 

dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne przed samoczynnym opuszczeniem podniesionego zbiornika, g) 

Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana pneumatycznie lub hydraulicznie, uchylna, zabezpieczona 

przed samoczynnym opadnięciem, h) Sito filtrujące wykonane ze stali nierdzewnej, składane 

pneumatycznie, i) Mechanizm do wstrząsania sitem filtrującym sterowany pneumatycznie lub 

mechanicznie, j) Kana/ ssący wykonany z materia/u lub w technologii odpornej na ścieranie, k) Szerokość 

powierzchni zamiatania przy użyciu szczotki talerzowej z elementem zasysającym i walcową szczotką 

nagarniającą, nie mniejsza niż 2 300 mm, I) Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi 

o średn icy min. 650 mm, umieszczony pomiędzy osiami, m) Napęd szczotek hydrauliczny, n) System 

regulacji siły dociskowej szczotek, o) System równoczesnej pracy lewej i prawej szczotki talerzowej z 

zachowaniem pełnego czyszczenia powierzchni zamiatanej (brak nieoczyszczonego pasa pomiędzy 

szczotkami), p) Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej szczotek talerzowych, q) Szczotki talerzowe 

w systemie ciągnionym lub pchanym, r) Szczotka walcowa - środkowa o długości min. 1 200 mm, 

sterowana prawo, lewo s) Teleskopowy mechanizm czyszczący umożliwiający dodatkowe sprzątanie 

powierzchni do min. 800 mm, licząc od linii kół zamiatarki, t) System automatycznego podnoszenia 

zespołu zamiatającego podczas cofania, u) Agregat ssący po prawej i lewej stronie spełniający łącznie 

następujące wymagania: - wykonany z materiałów odpornych na ścieranie o wysokiej wytrzyma/ości, - z 

funkcją odchylania (unoszenia) dyszy ssącej pozwalającej na zbieranie większych zanieczyszczeń, -

średn ica kanału dolotowego agregatu min. 250 mm, - pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kana/ów 

ssących, - pneumatycznie otwierane duże chwyty boczne ssawy, ułatwiające wciąganie większych 

zanieczyszczeń, v) Rura ssąca umożliwiająca zasysanie piasku z separatorów sieci kanalizacyjnej 

umieszczonych do 3 m poniżej poziomu posadzki wraz z możliwością sterowania jej pracą, w) System 

niskiego ciśnienia wody zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy 

wszystkich szczotkach zamiatających, x) Wysokociśnieniowa instalacja zmywająca czyszczoną 

powierzchnię min. 100 barów wraz z listwą zraszająca-myjącą zamontowaną pod przednim zderzakiem, 
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y) Regulacja zaworów wodnych poszczególnych zespołów zamiatających z kabiny kierowcy, z) Agregat do 

mycia pod ciśnieniem min. 100 bar z lancą i przewodem o długości nie mniejszej niż 10 mb na 

samozwijającym bębnie, aa) Zbiornik wody czystej o pojemności min. 1 900 litrów wykonany z materiału 

antykorozyjnego, bb) Układ przepłukiwania turbiny ssącej, ce) Kamera video zamontowana z tylu pojazdu 

z kolorowym wyświetlaczem min. 7" w kabinie kierowcy, dd) Światła ostrzegawcze typy LED z przodu 

pojazdu i z tylu zabudowy, ee) Oświetlenie robocze wszystkich szczotek - 2 reflektory robocze LED na 

każdy agregat zamiatający, ff) Elektroniczny pulpit sterowniczy pracą zamiatarki wraz z sygnalizacją 

obciążenia osi pneumatycznej, gg) Dodatkowe wymagania: - Centralne smarowanie wszystkich punktów 

smarnych, - Kolor kabiny: biały, np. RAL 9010, - Kolor zabudowy: zielony RAL 6018, - Licznik motogodzin 

pracy zabudowy, - Zamiatarka spełniająca normy PMlO. 4) Sposób realizacji dostawy: a) Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć pojazd na swój koszt i ryzyko do Zakładu Gospodarki Odpadami w 

Zakurzewie kolo Grudziądza. b) Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany jest dostarczyć: - fabryczną 

instrukcję obsługi zamiatarki, w tym wykaz prac obsługi codziennej i okresowej, - dokumentację 

techniczno-ruchową, - książkę pojazdu, - certyfikat zgodności CE, - certyfikat PMlO, - świadectwo 

dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski, - świadectwo homologacji dla pojazdu 

skompletowanego, - dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna), - katalog części 

zamiennych, - wykaz punktów sprzedaży części zamiennych pojazdu oraz adresy autoryzowanych 

stacjonarnych punktów serwisowych. c) Wykonawca przeprowadzi próbę eksploatacyjną dostarczonej 

zamiatarki. d) Wykonawca przeprowadzi podstawowy instruktaż wyznaczonego personelu Zamawiającego 

w zakresie poprawnej eksploatacji (obsługi i konserwacji) pojazdu. Instruktaż przeprowadzony będzie na 

miejscu dostawy dla czterech pracowników, w czasie niezbędnym do nabycia umiejętności prawidłowej 

eksploatacji pojazdu. 5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia: - gwarancji jakości na podwozie 

pojazdu na okres 36 miesięcy oraz na zabudowę na okres 1 500 mth, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag", na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 

do SIWZ). - rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego z klauzulą „bez uwag", na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do 

SIWZ). 6) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także dokonywanie przeglądów serwisowych, które 

będą świadczone przez Wykonawcę nieodpłatnie w okresie gwarancji. 

11.5) Główny kod CPV: 34921100-0 

11.6) Całkowita wartość zamówienia Ueżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 
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Waluta : 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów) 

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

Okres w miesiącach: 6 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 

Informacje dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
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111.2.2) Zamawiający przewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

nie 

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych na leżności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie 

właściwej terenowej j ednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ca/ości wykonania decyzji właściwego 

organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, 

dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 1-3 powyżej składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 
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111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6) 

1. Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. 

Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty, oświadczeń i 

dokumentów składających się na ofertę - o ile upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z innych 

dokumentów dołączonych do oferty, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 3.Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców - wyłącznie w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

9 z 16 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

tak, 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie 
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złotych: trzy tysiące i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1804 orz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. 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, e) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na 

rzecz beneficjenta w związku z: - odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, - niemożliwością zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, - zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. w 

przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej", f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 4. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Nazwa: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz Nr 

konta : 911160 2202 0000 0000 6088 4611 Kod Swift: BIGBPLPWXXX !BAN: PL 911160 2202 0000 

0000 6088 4611 Bank: Bank Millennium Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania 

oraz dopisać „wadium przetargowe". Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia 

przelewu. 5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 

z/ożyć w kasie Zamawiającego (czynna codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godz. od 7:30 do 

14:30). Zaleca się, aby wraz z ofertą z/ożyć kopię dokumentu wadialnego (poręczenia/gwarancji). 

Dopuszcza się złożenie oryginału dokumentu wadialnego bezpośrednio w ofercie - w sposób 

nietrwale z nią związany (np. w oddzielnej kopercie lub foliowej „koszulce"). 6. Wadium należy wnieść 

przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
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przelewu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na 

rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do 

oferty kopii potwierdzenia przelewu jest warunkiem pożądanym, ale niewystarczającym do 

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5 .) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej : 

nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 
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etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria 

cena 

Znaczenie 

90 

2) termin realizacji zamówienia 10 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

n ieog ran iczony) 

tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
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rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania : 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna : 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający, w oparciu o przepisy art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku od towarów i usług (VAT), w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana 

dotyczy; 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a) następstwem 

działania organów administracji lub innych podmiotów, które mogą mieć istotny wpływ na realizację 

zamówienia; b) zaistnieniem innych nieoczekiwanych okoliczności, których nie można by/o przewidzieć w 

momencie zawierania umowy i zmiana jest uzasadniona ze względu na interes Zamawiającego. 3. Zmiany 

przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Warunkiem 

dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę i nicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji 

zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 4. W przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 ppkt 2 powyżej termin zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 5. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu 

wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez nienależyte 

wywiązywanie się przez Wykonawcę z realizacji zamówienia lub zwlokę Wykonawcy, włącznie z błędem 

lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 6. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 20/03/2017, godzina: 12:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

2017-03-10 13:40 


