
Sektorowe zamówienie podprogowe Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie 

o sektorowym zamówieniu podprogowym, 

którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawo 

zamówień publicznych 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

tel. 56/ 450 49 01 , faks 56/ 450 49 34 
e-mail: mwio@mwio.pl: strona internetowa: http://www.mwio.pl 

NIP: 867-18-72-491 , Regon: 870485618 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl 

Kapitał zakładowy: 63 330 500,00 PLN 

li. Informacje ogólne 

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, do jego 

udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

2. Postępowanie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. 

z o.o. z dnia 27.02.2012 r. z póżn . zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl) 

Ili. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia 

kanalizacji (bez recycl ingu). 

IV. Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest kompletnie wyposażony i gotowy do pracy samochód specjalny 

składający się z podwozia i nadwozia (kabina kierowcy i zabudowa specjalna). Samochód specjalny 

musi posiadać funkcję próżniowego usuwania osadów i zawiesin z kanałów oraz funkcję 

hydrodynamicznego oczyszczania kanałów i obiektów kanalizacyjnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagalne minimalne parametry techniczno

użytkowe samochodu specjalnego, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

2.2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

1) Szkolenie pracowników Zamawiającego 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie dla 1 O 

pracowników Zamawiającego (kierowca i operator) z zakresu użytkowania oraz obsługi technicznej 

pojazdu, zakończone certyfikatem. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim, w siedzibie 

Zamawiającego. 

2) Odbiór pojazdu: 

1) Odbiór pojazdu nastąpi protokołem odbioru końcowego w siedzibie Zamawiającego, po 

dostarczeniu pojazdu i po rozpoczęciu szkolenia, o którym mowa w pkt 5.1. 

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym: 

► Kompletna dokumentacja niezbędna do dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie 

Polski, wraz z badaniem technicznym oraz pełną dokumentacją do procesu rejestracji 

pojazdu Gako samochód specjalny); 
► Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczno - ruchowa pojazdu oraz jego zabudowy 

wraz z kartami katalogowymi zawierającymi opis, rysunki i nazwę producenta 

zamontowanych podstawowych urządzeń zabudowy; 
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> Katalog części zamiennych w języku polskim; 

► Dokument potwierdzający wykonanie badania dopuszczającego przez Urząd Dozoru 

Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w 

sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1468), bądź - jeżeli badanie nie jest wymagane - oświadczenie wykonawcy 

zabudowy pojazdu. 

3) Wymagania dotyczące gwarancji 

1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na 

kompletny pojazd (podwozie, zabudowa i zamontowane urządzenia) na okres 24 miesięcy 

od daty odbioru końcowego. 

2) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz 

bezpłatny przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie gwarancji. 

3) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do: 

> naprawy pojazdu lub usunięcia jego wad w siedzibie Zamawiającego lub na własny 

koszt przewiezienia pojazdu do siedziby Wykonawcy celem dokonania naprawy; 

► ponoszenia wszystkich kosztów związanych z usuwaniem awarii i usterek, 

w szczególności naprawy uszkodzonego pojazdu, pod warunkiem, że pojazd będzie 

eksploatowany zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i 

eksploatacji ; 
► wymiany pojazdu na nowy, wolny od wad, całkowicie na własny koszt Wykonawcy, w 

przypadku gdy w okresie gwarancji i rękojmi za wady wystąpią, co najmniej trzy awarie 

tego samego rodzaju (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi) 

dostarczonego przez Wykonawcę pojazdu; 

► podjęcia reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia serwisowego 

przez Zamawiającego faxem lub pisemnie; 

► bezpłatnego usunięcia wad i usterek w ciągu 72 godzin od podjęcia reakcji serwisowej; 

► wykonywania bezpłatnych usług serwisowych w ramach gwarancji; 

► wykonywania odpłatnych przeglądów okresowych wynikających z dokumentacji 

techniczno-ruchowej (DTR) podwozia i dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 

zabudowy pojazdu; w ramach tych przeglądów Wykonawca dokona wymiany 

wszystkich niezbędnych (zgodnie z DTR) i koniecznych płynów, części oraz mateńałów 

eksploatacyjnych, 
► Harmonogram przeglądów zabudowy i podwozia oraz ich koszty w okresie gwarancji: 

• zabudowa specjalistyczna: 
- pierwszy przeqlad - po 100 mth pracy, licząc od daty odbioru końcowego, 

całkowity i kompletny koszt przeglądu będzie wynosił nie więcej niż 800,0 zł 

netto (słownie: osiemset złotych netto), który zawiera wszystkie koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania przeglądu, 

- kolejne przeqlady - co 500 mth pracy lub raz w roku licząc od daty odbioru 

końcowego, całkowity i kompletny koszt jednego przeglądu będzie wynosił nie 

więcej niż 2500,0 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych netto), który 

zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przeglądu); 

• podwozie: 
- przegląd co 12 miesięcy lub zgodnie ze wskazaniem komputera pokładowego 

podwozia, licząc od daty odbioru końcowego, którego całkowity, kompletny, 

jednostkowy koszt będzie wynosić nie więcej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych 00/100) netto, który zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przeglądu. 

4) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać na swój koszt wszystkie 

części zamienne, zużywające się i materiały eksploatacyjne oprócz: węży ciśnieniowych i 

ssawnych, pasów klinowych, filtrów, głowic i dysz czyszczących , żarówek. bezpieczników, 

elementów oświetlenia, wycieraczek, klocków i tarczy hamulcowych, bębnów 

hamulcowych, opon, sprzęgła , smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych. 

5) Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, 

a w przypadku usuwania usterek ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek. 

6) Przeglądy gwarancyjne zabudowy pojazdu wykonywane będą przez Wykonawcę w 

siedzibie Zamawiającego, przy czym termin przeglądu musi być każdorazowo uzgodniony 

z Zamawiającym na co najmniej 2 dni przed zamiarem dokonania przeglądu. Czynności 

przeglądu zabudowy pojazdu nie mogą trwać dłużej niż jeden dzień roboczy. 

7) Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia drobnych usterek pojazdu oraz wymiany i 

uzupełnień materiałów eksploatacyjnych. Czynności te nie spowodują utraty uprawnień 

Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 

Uwaga: Oferta winna zawierać pełny opis parametrów technicznych pojazdu (podwozia i zabudowy). 
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2.3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV): 
• 34100000-8 - pojazd silnikov.y 
• 34115300-9 - pojazd specjalny 
• 34144000-8 - pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

VI. Termin w ykonania zamówienia 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umov.y. 

Uwaga: Wykonawca może zaproponować w swojej ofercie krótszy termin wykonania zamówienia (2 lub 

3 miesiące od daty zawarcia umov.y). Sposób oceny oferowanego terminu v.ykonania zamówienia został 

opisany szczegółowo w pkt XVI. 2. niniejszej SIWZ. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełn iania tych warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 regulaminu w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

a. Posiadania uprawnień do v.ykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał i dostarczył w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy urządzenia do czyszczenia 

kanalizacji z niezależnym silnikiem spalinowym napędzającym pracę zabudov.y o wartości 

minimum 250 000,00 złotych netto każdy, udokumentowane listami referencyjnymi, wydanymi 

przez polskich użytkowników. 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. Zgodnie z treścią §13 ust.1 regulaminu, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawców: 

a. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego ; 

b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

c. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zgodnie z treścią§ 13 ust. 2 regulaminu, Zamawiający v.ykluczy również z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawców: 

1) z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub odstąpił od 

umov.y w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo v.ypowiedzenie umov.y lub odstąpienie od umowy 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania , realizując zamówienia dla 

MWiO, nie uzyskali pozytywnej oceny - zgodnie z postanowieniami Księgi Zarządzania pkt 7.4.1, 

opracowanej w oparciu o normę ISO 9001; 
3) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy z 

zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania. 

Zasady oceny spełniania ww. warunków: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w sekcji VIII poniżej, według 

formuły .spełnia/nie spełnia" . 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w § 12 ust. 1 Regulaminu, do oferty należy załączyć: 

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnia niu warunków udziału w postępowaniu określonych w § 

12 ust. 1 Regulaminu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); 
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1.2. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, 
sporządzony według wzoru stanowiącego zalacznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z 
załączeniem dowodów dotyczących tych dostaw, określających czy dostawy te zostały 
wykonane w sposób należyty; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w§ 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu , należy przedłożyć 
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, 
z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, sporządzone według 
wzoru stanowiącego załacznik nr 5 do SIWZ; 

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom zamawiającego , określonym 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), należy przedłożyć: 

3.1. rysunek techniczny dla kompletnego pojazdu z zabudową wraz z jego wymiarami wraz z 
opisem technicznym podwozia; 

3.2. tabelaryczne zestawienie wagi kompletnego samochodu specjalnego i rozkładu obciążeń 
dla każdej z osi podwozia dla wariantu napełnienia wszystkich zbiorników roboczych 
wypełnionych wodą lub ściekami w wielkości napełnienia 85% pojemności dla oferowanego i 
dostarczanego pojazdu; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia pojazdu oraz 
sprawdzenia nacisków przy odbiorze końcowym; 

3.3. opis techniczny i technologiczny zastosowanych rozwiązań i urządzeń zabudowy wraz z 
rysunkiem pojazdu (podwozie i zabudowa) wraz ze wskazaniem usytuowania 
najistotniejszych elementów zabudowy takich jak: pompy (ciśnieniowa i próżniowa) , 
kołowroty na węże, system prowadzenia węży, szafki narzędziowe , osłony zabudowy. Do 
pompy ciśnieniowej i ssącej należy dołączyć karty katalogowe z fotografiami, z podaniem 
nazwy producenta, modelu, potwierdzające, że zastosowane elementy są zgodne ze 
specyfikacją. 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z. tłumaczeniem na język polski. 

2. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
realizację zamówienia. 

IX. Sposób uzyskania SIWZ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.bip.wodociagi.grudziadz.pl w zakładce Przetargi> Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji 
ogłoszenia o zmówieniu do upływu terminu składania ofert. 

X. Oferty częściowe, oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możl iwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych 
przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa Krvterium Wa~a 
1 Cena ofertv 80% 
2 Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20% 

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów w kryterium równa jest wadz.e kryterium w 
%. 

Kryterium 1: Cena oferty 
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Maksymalna i lość punktów, jakie może otrzymać Wykonawca w tym kryterium wynosi 88. 
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą 
z działania: 

Cn 
P1 = • 80 

Cb 
d. q zie: 

P1 ilość punktów iakie otrzyma oferta 
Cn najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 

Cb cena badanej ofertv 

Kryterium 2: Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca, który zaoferuje krótszy niż 4 miesiące termin wykonania zamówienia, np. 3 lub 2 miesiące , 
otrzyma odpowiednio 1 O lub 20 punków. Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia pożądanego terminu 
wykonania zamówienia otrzyma O punktów. 

Oferta Wykonawcr,, który zaoferuje termin krótszy niż 2 miesiące zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
na podstawie § 2!1 ust. 1 pkt 2 regulaminu, jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 

Oferty oceniane będą zgodnie z poniższą tabelą: 

Ilość punktów Termin wykonania zamówienia proponowany przez Wykonawcę 

20 2 miesiace od zawarcia umowy 
10 3 miesiące od zawarcia umowv 

o 4 miesiący od zawarcia umowy 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą 
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: 

P = P1 + P2 
gdzie: 
P1 - Ilość punktów uzyskanych w Kryterium 1 
P2 - Ilość punktów uzyskanych w Kryterium 2 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą 
ceną. 

XII. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Mick iewicza 28/30 
w sekretariacie (I piętro) , w nieprzekraczalnym terminie do: 12.04.201 7 r. godz. 9:00. Godziny pracy sekretariatu: 
od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych) . 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Mickiewicza 28/30, 
w sali konferencyjnej, w dniu 12.04.2017 r. o godzinie 9:15. 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami· 

1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z: 
• Ewa Strojna, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku , za wyjątkiem dni 
świątecznych. 

2. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z: 
• Marcin Chrzanowski, tel. (56) 450 49 61 , lub 694 410 435, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku , 

za wyjątkiem dni świątecznych. 

Data publikacji ogłoszenia : 05.04.201 ?r. 

Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (bez recyclingu) Strona 5 
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