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      Załącznik do uchwały Nr 1/2017 Zarządu Spółki Wodnej „Łeba” 

      z dnia 10 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na dostawy 

(SIWZ) 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 

 

 
Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania 

nieczystości płynnych. 
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I. Informacje o postępowaniu 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Spółka Wodna „Łeba” w Łebie 

ul. Wspólna 1,84-360 Łeba 
ogłasza przetarg nieograniczony na 

Dostawę samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz 

odsysania nieczystości płynnych. 

 

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 
internetowej: http:// swleba.pl i na tablicy ogłoszeń Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie. 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:  
 
„Zamawiający”                       Spółka Wodna „Łeba” w Łebie 
„Postępowanie”                postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
     Specyfikacji. 
„SIWZ”                                   niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
„Ustawa”    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
„Zamówienie”    należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
     w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ. 
„Wykonawca”        podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na 

 wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 
 wykonania zamówienia. 

 

Dane Zamawiającego: 
 
 

NIP: 841-000-35-16 
Dokładny adres do korespondencji: Spółka Wodna „Łeba” w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba 
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 598661762 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: biuro@swleba.pl  
Adres strony internetowej: swleba.pl 
 
 
II. Przedmiot zamówienia 

 

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień: 

Samochody półciężarowe kod CPV: 34114000-9, 34144500-3 
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Wymagania Zamawiającego: 

I. Opis zabudowy: rok produkcji 2017 

1) Zbiornik: 
a) Cylindryczny zbiornik ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję z 

wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika 
b) Grubość blachy min. 6 mm 
c) Objętość min. 8000 litrów 
d) Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach 
e) Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia 

2) Podziały zbiornika: 
a) Komora szlamu min.3500 1 
b) Komora wody min. 4500 1 

3) Napełnianie komory wody: 
a) Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem 
b) Sprzęgło do węża strażackiego  
c) System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody 

d) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z 

pływakiem, 

e) Spust wody ze zbiornika rurociągiem 
4) Opróżnianie komory szlamu: 

a) Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien 
b) Ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym 

5) Dennica zamykająca: 
a) Otwierana do góry na całym przekroju zbiornika i wzmocniona na zewnątrz 
b) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą 
c) Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej 
d) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym 

zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem 
e) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą 

obserwację czynności 
6) Koryto zrzutowe szlamu: 

a) Z blachy nierdzewnej 
b) Zamontowana pod dennicą 

7) Kontrola napełnienia komory szlamu: 
a) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu, chroniony na całej 

wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej 
b) Możliwość czyszczenia bez demontażu 

8) Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej: 
a) DN 110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie (ssąco-spustowy) - 1 szt. 
b) Złącze typu strażackie  
c) Zaślepki transportowe, odpowietrzniki 

9) Zrzut wody z nad szlamu: 
a) Możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez 

oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych. 
10) Pompa ssąca: 

a) Chłodzona wodą 
b) Uszczelniana za pomocą płaszcza (pierścienia) wodnego 
c) Wydajność ssania min. 1200 m

3
/h - do pracy ciągłej 

d) Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora 
e) Zamontowana na ramie pomocniczej 
f) Filtr powietrza ze stali nierdzewnej 
g) Minimalna głębokość ssania 6 m od poziomu jezdni 

11) Napęd pompy ssącej: 
Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny 

12) System zabezpieczający pompę ssącą (pompa łopatkowa): 
a) Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających 
b) Separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z 
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      zaworem pływakowym odcinającym o poj. min 100 1 z systemem tłumiącym pianę 
c) Obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego 
d) System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem 

bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bar-a. 
e) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego 
f) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym 
g) Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie 

13) Pompa wysokociśnieniowa: 
a) Pompa nurnikowa 
b) Wydajność min. 345 l/min przy min. 170 bar 
c) Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej 

14) Napęd pompy wysokociśnieniowej: 
a) Poprzez przekładnię i wał kardana 

15) Rurociągi pompy ciśnieniowej: 
a) Min. DN 25, wraz z armaturą(zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe) 
b) Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i 

strat ciśnienia 
c) Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym 
d) Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia 
e) Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN 250 ze stali 

nierdzewnej o przepływie min. 350 1/min., dokładności czyszczenia min. 300 
mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie. 

f) Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody 
16) System zabezpieczający pompę wodną: 

a) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy 
b) Zawór przeciążeniowy 
c) Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody 
d) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia 
e) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody 
f) Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody 

17) Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo: 
a) Horyzontalnie zainstalowany na zbiorniku 
b) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji 
c) Wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni 
d) Wysięgnik obracany o kąt min 270 stopni 
e) Zasięg na bok min. 4400 mm - mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny 
f) Pokrywa rewizyjna do czyszczenia 
g) Nawinięty wąż ssawny DN 110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim 

18) Główny kołowrót ciśnieniowy: 
a) Zainstalowany na tylnej dennicy 
b) Sterowany hydraulicznie 
c) Pojemność: min. 120 m, węża DN 25 
d) Uchylny o kąt min 180 stopni 
e) Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm 
f) Licznik wysuwu węża ciśnieniowego 
g) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża 
h) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego 

19) Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: 
a) Z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem 
b) Szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej 
c) Pojemność: min. 60m węża DN13 
d) Obracany w poziomie do kąta min. 90 stopni, blokowany w min. 3 pozycjach 
e) Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem 
f) Napęd hydrauliczny 
g) Ręczne układanie węża 

20) Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w: 
a) Włącznik główny 
b) Włącznik jazda 
c) Włącznik luz 
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d) Włącznik praca 
e) Włącznik lamp błyskowych 
f) Włącznik lamp roboczych 
g) Włącznik systemu ogrzewania wody czystej 
h) Kontrolki pracy układu ogrzewania 

21) Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w 
zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające: 

1. Wskaźniki: 
a) Licznik obrotów silnika podwozia: 
b) Kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu 
c) Kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku 
d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego 
e) Licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań 

2. Przełączniki: 
a) Praca kompresora: włącz / wyłącz 
b) Ciśnienie: włącz / wyłącz 
c) Zawór klapowy: otwórz / zamknij 
d) Regulacja obrotów silnika (+/-) 
e) Wyłącznik awaryjny 
f) Sterowanie wysięgnikiem 

3. Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi: 
a) Rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego 
b) Otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym 
c) Potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego 

22) Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za: 
a) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij 
b) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść 

23) Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali 
nierdzewnej wyposażone w: 

a) Licznik pracy kompresora 
b) Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej 
c) Wyłącznik awaryjny 
d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego 
e) Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony 
f) Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie 
g) Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty 
h) Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona 
i) Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz 

24) Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w: 
a) Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego 
b) Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego 

25) Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe) 
Funkcje pilota sterowania radiowego: 
a) Podnoszenie / opuszczanie 
b) Wysuwanie / wsuwanie 
c) Obrót: lewo / prawo 
d) Zwijanie/rozwijanie węża ssawnego 
e) Praca kompresorem: ssanie / tłoczenie 
f) Zawór klapowy: otwarty / zamknięty 
g) Ciśnienie wody: włącz/wyłącz 
h) Obroty silnika +/- 
i) Wyłącznik awaryjny 

26) System hydrauliczny: 
a) Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi 
b) Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji 
c) Aluminiowy zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy 

27) System pneumatyczny: 
a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, 

jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze 
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28) Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C. 
a) Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia 
b) Podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h 
c) Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 1/h 
d) Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę 

wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej 
29) Stelaże na węże ssawne: 

a) Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej 
b) Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia 

30) Skrzynki na wyposażenie: 
a) Wykonane ze stali kwasoodpornej 
b) Zamykana na klucz z drzwiczkami - skrzynka z lewej strony 
c) Otwierana pokrywa zabezpieczająca - skrzynka z prawej strony 
d) Długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca 

31) Węże na wyposażeniu: 
a) Wąż ciśnieniowy główny min. 120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym 
b) Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 w oplocie tekstylnym 
c) Wąż ssący min. 3 sztuki po min. 4 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże) 

32) Oświetlenie do pracy nocnej: 
a) Lampa LED montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy 
b) Lampa LED montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego - 1 szt. 
c) Lampa LED montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego 
d) Lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem 

33) Oświetlenie ostrzegawcze: 
a) Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy 
b) Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu 

34) Uchwyty transportowe dla: 
a) Węża ciśnieniowego DN25 
b) Węża ciśnieniowego DNI3 
c) Pistoletu wysokociśnieniowego 

35) Lakierowanie: 
a) Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg standardu RAL 2011 - pomarańczowy 
b) Piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów 
c) Podkład 
d) Wypełniacze 
e) Powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 p) 
f) Powłoka wewnątrz zbiornika min. 300 p (farba do zbiorników balastowych jednostek 

pływających) 
36) Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze: 

a) Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu 
b) Opisane wszystkie zawory hydrauliczne 

37) Jakość wykonania: 
a) Homologacja typu WE na pojazd skompletowany - kopia w dniu składania oferty 
b) Producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008 
c) Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE 38) 

38)   Wyposażenie pojazdu: 
a) Dysze na wąż DN25 - 3 sztuki 
b) Dysze na wąż DN 13 — 2 sztuki 
c) Dysze do pistoletu ciśnieniowego - 2 sztuki 
d) „Banan” szt. 1 
e) Rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1 
f) Rolka prowadząca dolna 
g) Gracka wygarniająca 
h) Umywalka z ciepłą wodą 
i) Zbiornik na odcieki zamontowany na końcu rynny zlewowej z możliwością 

czyszczenia bez demontażu 
j) Inżektor wykonany ze stali nierdzewnej    

39)    Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: 
a) Książkę gwarancyjną, 
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b) Instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy pojazdu, 
c) Świadectwo homologacji WE na pojazd kompletny 
d) Katalog części w formie rysunkowej, 
e) Dokumenty wymagane do rejestracji 

 
 
 
II Podwozie: 

1) Rok produkcji: 
Fabrycznie nowy -2016/2017 

2) Dopuszczalna masa całkowita: 
Max. 18 000 kg 

3) Silnik: 
a) Silnik o mocy - min. 290 KM 
b) Norma emisji spalin: EURO 6 
c) Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego 
d) Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym 
e) Elektroniczna regulacja silnika 
f) Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30% 
g) Filtr paliwa 
h) Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody 
i) Podgrzewany filtr paliwa 
j) Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika 
k) Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, 
l) Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy 
m) Sprężarka powietrza 
n) Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca 
o) Płomieniowe urządzenie rozruchowe 
p) Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją l km/h 
q) Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG) 

4) Napęd: 
4x2 - na koła tylne  

5) Układ dolotowy i wydechowy: 
a) Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny 
b) Wydech wyprowadzony do góry  
c) Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry  

6)  Skrzynia biegów: 
a) Skrzynia biegów 9 przełożeń 
b) Włącznik ustawienia neutralnego 

7) Przystawki odbioru mocy: 
PTO fabryczna  

8) Przednia oś /Przednie zawieszenie: 
a) Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 7,11 
b) Stabilizator przedniej osi  

9) Tylna os / Tylne zawieszenie: 
a) Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 11,5 t 
b) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi 
c) Stabilizator tylnej osi 

10) Opony: 
a) Oś przednia 2 szt. min. 295/80R22,5 
b) Oś tylna 4 szt. min. 295/80R22,5 
c) Koło zapasowe l szt. min. 295/80R22,5 

11) Zbiorniki paliwa: 
a) Zbiornik paliwa min. 1501  
b) Zbiornik AdBlue min. 15 1 
c) Mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku 
d) Wlew paliwa zamykany - 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego 
e) Korek zbiornika AdBlue, 1 szt. 

12) Układ kierowniczy: 
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a) Układ kierowniczy lewostronny 
b) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 
c) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem 
d) Zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką 
e) Blokada koła kierownicy z immobilajzerem 

13) Rama: 
a) Rozstaw osi min. 3900 max 4150 mm 
b) Zderzak z tworzywa sztucznego 

14) Układ hamulcowy: 
a) Elektroniczny System Hamulcowy 
b) ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 
c) System anty-poślizgowy (ASR) 
d) ESP - układ stabilizacji toru jazdy 
e) Hamulce tarczowe osi przedniej 
f) Hamulce tarczowe osi tylnej 
g) Przyłącze sprężonego powietrza z przodu 

15) Kabina wyposażenie zewnętrzne: 
a) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera 
b) Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych 
c) Centralny zamek 
d) Zdalne sterowanie dla centralnego zamka 
e) Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana 
f) Szyby drzwi przyciemniane 
g) Tylna ściana kabiny bez okna 
h) Lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane 
i) Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodne z EU) 
j) Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne 

podgrzewane 
16) Kabina wyposażenie wewnętrzne: 

a) Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia 
b) Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 
c) Ławka dla 2 pasażerów (pojedyncze siedzenia) 
d) Obicie drzwi zmywalne 
e) Klimatyzacja  
f) Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy 
g) Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera 
h) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera 
i) Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'B') 
j) Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'A') 
k) Schowek nad szybą przednią 
l) Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika 

17) Wskaźniki: 
a) Cyfrowy tachograf montowany fabrycznie - tego samego producenta, co podwozie 
b) Fabryczna aktywacja tachografu - wstępna kalibracja 
c) Komputer pokładowy w języku polskim 

18) Oświetlenie: 
a) Regulacja zasięgu świateł 
b) Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego 
c) Światła dojazdy dziennej (spełniające ECE R87) 
d) Światła pozycyjne 
e) Boczne światła obrysowe 

19) Radio: 
  Radio CD - fabryczne tego samego producenta, co podwozie, głośniki 

20) Układ elektryczny: 
a) Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy 
b) Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 
c) 2 akumulatory 12V 155Ah „niewymagające konserwacji” 
d) Skrzynka na akumulatory zamykana 
e) Generator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A 
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f) Elektryczny mechanizm wycieraczek 
 

21) Inne: 
a) Instrukcja obsługi w języku polskim 
b) Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne 
c) Apteczka 
d) Trójkąt ostrzegawczy oryginalny 
e) Lampa ostrzegawcza 
f) Przewód do pompowania 20m z manometrem 
g) Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia 
h) 1 klin pod koła 
i) Gaśnica 
j) Dywaniki 

22) Kolor: 
a) Podwozie: czarny RAL 9011 
b) Kabina: Biały RAL 9010 

Do oferty należy dołączyć: kartę katalogowa pompy wysokociśnieniowej, kartę katalogowa 

pompy ssącej, certyfikat na węże ciśnieniowe. 

 
Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego mieszczącej 
się w Łebie przy ul. Wspólnej 1, 84-360 Łeba. 
Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie protokołu 
odbioru. 

Podwykonawstwo: 
 
 
1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać 

w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz 
podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 
wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak w/w informacji 
oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

Stosownie do treści art, 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagane cechy niniejszego 
zamówienia są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz w żaden sposób nie ograniczają 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Zamawiający informuje, że: 
 
1) Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2) Dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
3) Nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 
4) Nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5) Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6) Nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
8) Nie przewiduje stawiania wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp 
 
 
 
 

 
III. Termin realizacji zamówienia: 

 
Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. 
Maksymalny termin wykonania zamówienia to 16 tygodni od zawarcia umowy. Wykonawcy 
zobowiązani są wskazać deklarowany termin wykonania zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 
1 do SIWZ). 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1)      zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust.1 pkt. 12-23 tej ustawy;   

2)      zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone w art. 22 ust. 1b tej ustawy, dotyczące:  

  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:   

 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

  

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na 

kwotę co najmniej 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek jeżeli: 

  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej trzy dostawy pojazdu będącego 

przedmiotem zamówienia o porównywalnych parametrach o wartości 740 000 netto pin każda. 

  

2.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób następujący: 

a)      Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: 

-      oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczącym 

przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 

-     oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczącym   
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 spełniania warunków udziału, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, dołączonych do 

 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że 

 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

  

3.    Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

  

4.    Ostateczne potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to 

potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie 

oświadczeń, o których mowa w pkt 2 powyżej. 

  

3.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

  

4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 pkt 1) spełnia oddzielnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, 

natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.  
 
 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców. 
 

A. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć 
wraz z ofertą. 

 
1.    Wykonawca składający ofertę sporządza ją w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 

do SIWZ i dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu: 

a)   oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, stanowiące załącznik 

nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia, 

b)   oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; 

oryginał oświadczenia, 

c)   jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich 

zasobów w celu realizacji zamówienia na wzorze określonym w załączniku nr 7 do SIWZ, 

d)   kartę katalogową oferowanej pompy wysokociśnieniowej oraz ssącej, certyfikat na węże 

ciśnieniowe, 

e)   kopię homologacji typu WE na pojazd skompletowany. 

f)   opis oferowanego pojazdu z podaniem modelu i producenta podwozia oraz zabudowy, 

g)   pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał lub 

uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, 

h)  w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z 

którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy, 
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i)    oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium 

wniesione zostało w formie innej niż pieniądz; w przypadku wadium w pieniądzu zalecane 

jest załączenie dowodu przelewu.  

2.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3.       Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 2 składają dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.   

Pozostałe dokumenty składa na zasadach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.   

4.       Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 

ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i c SIWZ – polega na zasobach innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.   

5.       Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału. Postanowienia dotyczące podmiotów, 

które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się 

odpowiednio. 

  

6.       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3 i 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

te podmioty.  

7.       Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.   

8.       Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.   

9.       Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.   

10.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:   

a)    ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania;  

b)    zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

c)    pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;  

d)    oświadczenia odpowiednio według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ, składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, 

e)    oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 

f)    oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, 



 

Spółka Wodna w Łebie  Nr 1/01/2017/ZP                                                                                                                            

13 
 

g)    jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać 

przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

  

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, 

składa dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzające 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu: 
a)    dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia 

warunek opisany w rozdziale V SIWZ, 

b)   wykaz dostaw potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, w celu 

potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale V SIWZ (załącznik 

nr 6 do SIWZ), 

c)    dowody określające czy dostawy (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacje o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia 

warunek opisany w rozdziale V SIWZ,  

11.     W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1126).  

12.     Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 5. ust. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

 

   
B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 
do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w pliku o nazwie 
„Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http: // swleba.pl 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 
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Wykonawców. 

Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 
 
1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 

Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem. 

2. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126). 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

5. W celu skorzystania z zapisów pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej 
rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5. 

 

VI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia zgodnie z art. 36a. 

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a. 

 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania sic z Zamawiającym 

 
Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 598661762) lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną - adres e-mail: biuro@swleba.pl 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 i 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty 

lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez 

Zamawiającego w wezwaniu. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

mailto:biuro@swleba.pl
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4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty 
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, 
kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres: biuro@swleba.pl dokumenty 
tekstowe lub tekstowo - graficzne. 

Wyjaśnianie treści SIWZ 
 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. 
W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie 
winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez 
ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie 
przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

Zebranie Wykonawców 
 
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców. 

Zmiany w treści SIWZ 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono 
SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące 
osoby: 

w zakresie merytorycznym: 
Michał Niżniowski          w godz. 7

00
 - 14

00
 tel. 598661836 

w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 
Zbigniew Rożnowski                      w godz. 7

00
 - 14

00
 tel. 598661836 

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 
siedzibie. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

- 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy PLN) 

Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert. 

 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

• Pieniądzu, 
• Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
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z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
• Gwarancjach bankowych, 
• Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, 

Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółki Wodnej w 
Łebie w banku: BS w Łebie. Konto numer: 21 9324 0008 0000 2189 2000 0020. Wadium wnoszone w 
innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w kasie Spółki Wodnej w Łebie a potwierdzenie jego 
wniesienia należy dołączyć do oferty. 

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię 
dowodu wniesienia wadium, jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium 
powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z oferta, tak, aby 
można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako 
najkorzystniejszej. 
Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp. 

IX. Termin związania oferta. 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 

X.  Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
Pisemna oferta 
 
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na 
przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Jedna oferta 
 
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w 
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więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną 
odrzucone. 

 

Warunki formalne 
 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 
zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać 
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do 
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z 
tłumaczeniami na język polski. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

Koszty udziału w przetargu. 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, z 
uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ” i dołączone do oferty, zaleca się, aby byty 
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę 
przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 
„Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami) 
Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

Poprawki w ofercie 
 
Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy. 

Oznaczenie ofert. 
 
Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco: 
 

a) adresat:  

Spółka Wodna „Łeba” w Łebie,  ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba 

b) zawartość: 
oferta na: 
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Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz 

odsysania nieczystości płynnych. 

c) dopisek: 
NIE OTWIERAĆ PRZED : 27 stycznia 2017 r. godz. 13.00 

 

 

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
- Formularz oferty. 
- Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V SIWZ. 
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile 
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

- Dowód wniesienia wadium. - kopia i oryginał 

XI. Składanie ofert i otwarcie ofert 

Termin składania ofert 
Oferty należy składać w terminie do 27 stycznia 2017r. do godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego tj. 
Spółka Wodna w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba, sekretariat Istnieje możliwość przedłużenia 
terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień 
przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone 
przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu 
do Zamawiającego. 

Oferty złożone po terminie. 
 
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert. 

Zmiana i wycofanie ofert. 
Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego 
zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca 
modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”. 
Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert. 

Otwarcie ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Spółka Wodna 
w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Koperty oznaczone „Zmiana

” 
zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy 

wycofanie nie będą odczytane. 
W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 
publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. 
 
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
 
 
 
 
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

Jawność postępowania. 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
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najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia (z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

XII. Sposób obliczania ceny ofertowej. 
 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, upusty, 
transport do Zamawiającego itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach 
określonych w SIWZ. 
Ceną jest kwota brutto podana w załączniku nr 1 do SIWZ („Formularz oferty”). 
Cena oferty to wartość brutto realizacji zamówienia. 
Cena ofertowa powinna wynikać z wymagań zawartych w SIWZ. 
Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi. 
Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 
Cena ofertowa musi być większa niż 0,00 PLN 
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest 
zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku. Wszelkie rozliczenia 
związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN 
(Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych). 
Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
 

 

W kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona w 
następujący sposób: 

Pof = 60 - (Cof - Cmin)/( Cmax - Cmin) x 60 pkt 

Zakładając, że: 

Pof - ilość punktów dla badanej oferty  

Cof     
-
 wartość badanej oferty w ocenianym kryterium  Cmin  

Cmin  
-
 najniższa wartość w ocenianym kryterium 

Cmax - najwyższa wartość w ocenianym kryterium 

 
W kryterium II (T) oceniany będzie termin realizacji zamówienia. 
Zgodnie z SIWZ zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 112 dni 
kalendarzowych od zawarcia umowy (w przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia 
dłuższego niż 112 dni kalendarzowych, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Kryterium I „Łączna cena ofertowa brutto” - C 60% 

Kryterium II „Termin dostawy” - T 30% 

Kryterium I „Gwarancja” - G 10% 
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Pzp). 
W tym kryterium liczba przyznanych punktów poszczególnym Wykonawcom, przyznawana będzie 
według poniższej zasady (w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy w Formularzu oferty): 

 0 pkt - termin dostawy 16 ÷ 14 tygodni od zawarcia umowy  

5 pkt -termin dostawy 13 tygodni od zawarcia umowy  

10 pkt - termin dostawy 12 tygodni od zawarcia umowy  

15 pkt - termin dostawy 11 tygodni od zawarcia umowy  

20 pkt - termin dostawy 10 tygodni od zawarcia umowy  

25 pkt - termin dostawy 9 tygodni od zawarcia umowy  

30 pkt - termin dostawy 8 tygodni i mniej od zawarcia umowy 

W kryterium III (G) oceniany będzie okres gwarancji na cały samochód. 
W tym kryterium liczba przyznanych punktów poszczególnym Wykonawcom, przyznawana będzie 
według poniższej zasady (w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy w Formularzu oferty):  

5 pkt - 12 miesięcy  

10 pkt - 24 miesiące 

Zaoferowanie terminu innego niż 12 miesięcy lub 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Brak wpisu ceny i/lub terminu dostawy i/lub gwarancji lub wpisanie wartości 0 w załącznik nr 1 
Formularz ofertowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

1. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich 
kryteriów wynosi 100. 

2. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę 
punktów (S) obliczoną wg wzoru 

S= C + T + G 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S 
obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2. 
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

Sposób oceny ofert 
1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
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2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z 
zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek 
rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści 
oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i 
która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy (określonych w rozdziale VC niniejszej SIWZ). 

5. Zamawiający uzna, że cena ryczałtowa podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo bez 
względu na sposób jej obliczenia. 

Kryteria oceny ofert 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej 
SIWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w ogłoszeniu o przetargu. 

Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych 
w art. 93 ust. l Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu 

zawarcia umowy 
 
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4. Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni, - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć 
umowę  

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienie została złożona tylko jedna oferta. 

XV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

 
Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” środki 
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ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują: 
- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, 

- organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również 
zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych - zwanego dalej „Prezesem Urzędu”. 

 
Odwołanie 
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1. postępowaniu określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3. odrzucenia oferty odwołującego 
4. opisu przedmiotu zamówienia, 
5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Wymagania formalne odwołania 
Odwołanie powinno: 

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, 

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
- określać żądanie oraz 
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie z 
art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1. nie zawiera braków formalnych; 
2. uiszczono wpis. 

 
Terminy na wniesienie odwołania. 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego 
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania 
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odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, 
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 
innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

Odpowiedź na odwołanie. 
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. 
Odpowiedź ta może zostać wniesiona piśmie formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający 
może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba 
jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu 
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając 
na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W 
takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez 
Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez 
odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz 
uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, 
pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie 
żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu 
wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub 
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w 
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Cofnięcie odwołania 
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia 
rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania 
nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych 
Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została 
zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy: 

a) unieważnić umowę; albo 
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych 
na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo 

c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku 
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo 

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w 
ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary 
finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo 
art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy). 

Skarga 
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem 
Prezesa KIO. 
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać: 

- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, 
- wskazanie dowodów, 
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi 
Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia. 
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Łeba, dnia 10 stycznia 2017 r. 


