
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialobrzegi.pl/zwik

Białobrzegi: Dostawa samochodu specjalistycznego ty pu WUKO do

odsysania nieczysto ści płynnych i ci śnieniowego czyszczenia kanałów w

ramach projektu (Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie

Białobrzegi - etap I)

Numer ogłoszenia: 64909 - 2015; data zamieszczenia:  06.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy , ul. Rzemieślnicza 30, 26-800

Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 0-48 613 26 15, faks 0-48 613 26 15.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.bialobrzegi.pl/zwik

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy Gminy Białobrzegi: gospodarka wodno-ściekowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO

do odsysania nieczystości płynnych i ciśnieniowego czyszczenia kanałów w ramach projektu (Uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap I).

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa

samochodu specjalistycznego typu WUKO do odsysania nieczystości płynnych i ciśnieniowego czyszczenia

kanałów z niżej wymienionym wyposażeniem i spełniającym niżej opisane funkcje: I. PODWOZIE 1. rok produkcji

2014-2015 2. samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 18000 kg 3. silnik - diesel spełniający następujące

parametry: moc silnika w przedziale 220 - 270 KM, emisja spalin EURO 5 lub EURO 6, system bezpośredniego

wtrysku paliwa (Common Rail), wydech pionowy 4. pojemność skokowa min. 6 700 cm3 5. maksymalny moment

obrotowy 850 Nm 6. skrzynia biegów 9 biegowa, 7. rozstaw osi min 4180 mm 8. regulowana kolumna kierownicy,

9. nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7500 kg, 10. nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 11500 kg, 11. blokada

mechanizmu różnicowego tylnej osi, 12. hamulce wentylowane tarczowe tylnej i przedniej osi 13. zbiornik paliwa

min. 200 litrów, 14. system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 15. akustyczny sygnał

cofania, 16. podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej -18ºC, 17. apteczka, gaśnica, trójkąt

ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny, klin pod koła. 18. zawieszenie wielopiórowe przednie i tylne 19. stalowy
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zderzak przedni 20. koła ogumienie 22,5, 21. elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka z lusterkiem

rampowym, 22. pionowy wlot powietrza z filtrem powietrza ponad ramą 23. kabina 1 + 2 24. immobiliser, 25. okna

w tylnej ścianie kabiny, 26. podgrzewana przednia szyba, 27. fabryczne światła obrotowe na dachu kabiny, 28.

klimatyzacja, 29. osłona chłodnicy, 30. siatki ochronne na reflektory, 31. belka przeciwnajazdowa tylna, 32. radio

CD 33. kolor kabiny i oznakowanie ustalone będą w umowie II. ZABUDOWA (NADBUDOWA): Zabudowa

fabrycznie nowa, przeznaczona do transportu ścieków komunalnych i ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz

odsysania osadów, zbiornik cylindryczny o pojemności min. 8,5 m3 zamontowany elastycznie do ramy pośredniej,

zbiornik wzmocniony zewnętrznymi stalowymi pierścieniami, zbiornik wykonany ze stali węglowej, odporny na

podciśnienie i ciśnienie robocze 0,5 bar, zbiornik ze stałą przegrodą wewnętrzną, oddzielającą zbiornik wody

czystej/ poj. min. 4m3/ od zbiornika osadu/poj. min. 4,5m3/ z systemem łączenia zbiorników w celu umożliwienia

zabrania większej ilości wody do płukania kanałów niż pojemność zbiornika wody czystej, zbiornik wody czystej

zaopatrzony we właz rewizyjny w górnej części, powłoka lakiernicza wewnątrz zbiornika - farba do zbiorników

balastowych jednostek pływających (epitan), na zewnątrz podkład epoksydowy i warstwa zewnętrzna

poliuretanowa, kolor warstwy nawierzchniowej wg specyfikacji zamawiającego, dwa spusty wody nadosadowej.

Jeden w zbiorniku z przestrzeni za płytą wygarniającą, drugi w dennicy tylnej. Z prawej strony zbiornika

zamontowany rurowy /poliwęglan/ wskaźnik napełnienia zbiornika osadu, chroniony na całej wysokości osłoną z

blachy kwasoodpornej z możliwością czyszczenia bez demontażu, dwa króćce 110 mm umiejscowione w tylnej

dennicy: jeden ssący , drugi ssąco-spustowy, tylna dennica ryglowana oraz podnoszona hydraulicznie, tłok

wygarniający osad połączony z tylną dennicą, stelaże na węże ssące wykonane ze stali nierdzewnej, pompa wody

i kompresor umieszczone na ramie pomocniczej, urządzenia sterowania i kontroli funkcji pojazdu znajdują się w

tylnej części pojazdu w pobliżu stanowiska pracy operatora, zbiornik wody czystej zaopatrzony jest w przyłącze do

nalewania wody wraz z filtrem, wskaźnik poziomu wody wraz z czujnikami niskiego i granicznego poziomu wody,

króciec ssawny z zaworem spustowym, układ wysokociśnieniowy z pompą wody 300dm3/min i ciśnieniu 170bar.,

z wysokowydajnym filtrem wody na ssaniu - pompa napędzana poprzez wał kardana, układ ssący z kompresorem

min. 1000m3/h z napędem hydraulicznym i zaworem czterodrogowym sterowanym pneumatycznie, potrójnym

zabezpieczeniem przed zalaniem i separatorem o pojemności 100dm3 z systemem tłumienia pienienia. Układ jest

zabezpieczony zaworem nadciśnieniowym 0,5 bar, ramię ssące z hydraulicznym obrotem min. 270° hydraulicznie

opuszczane i podnoszone w górę - kąt wzniosu min. 45 °. Ramię wyposażone w teleskopową regulację wysięgu

umożliwiającą zwiększenie zasięgu o 1,3 m, a tym samym przedłużenie węży ssących. Rura ssąca o średnicy

wewnętrznej 110 mm umocowana w punkcie obrotu wieżyczki o długości ok 2,5m z napowietrzaniem i uchwytem,

łączona z wężem ssącym na szybkozłącze, z zaworem w części obrotowej i pokrywą rewizyjną dla łatwego

czyszczenia, wąż ciśnieniowy trudnościeralny 1/ o długości 120 m i promieniu gięcia 150mm przystosowany do

pracy przy ciśnieniu min. 250 bar (ciśnienie rozrywające min. 625 bar), z końcówkami do montażu głowic oraz

podłączenia do zabudowy, na zwijarce sterowanej hydraulicznie zamontowanej na zawiasie wychylnej na promieniu

1250mm i przytwierdzona do tylnej dennicy wraz z automatycznym układaczem węża na bębnie i licznikiem

długości węża wprowadzonego do kanału, Zabezpieczenie układu wysokociśnieniowego do pracy w

temperaturach do -15C, poprzez system obiegu podgrzewanej wody chroniący pompę, zawory i węże przed

zamrożeniem, system usuwania wody z układu wysokociśnieniowego na wypadek parkowania pojazdu w
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ujemnych temperaturach, hydrauliczna zwijarka na wąż 1/2/ o długości 60mb. , z napędem hydraulicznym wraz z

pistoletem, fartuch ochronny ze stali nierdzewnej umieszczony pod dennicą tylną, zabezpieczający przed

zanieczyszczeniem podwozia samochodu z systemem odbioru przecieków o pojemności min 8l i z zaworem

spustowym, stelaże ze stali kwasoodpornej na węże ssące wykonane z jednego arkusza blachy/ szczelne/ z

odprowadzeniem odcieków. Po obu stronach zbiornika szczelne pojemniki zamykane na osprzęt wykonane ze stali

kwasoodpornej z odprowadzeniem odcieków, oświetlenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami, lampa

oświetlenia miejsca pracy i lampa przenośna ze sprężynowym zwijakiem przewodu, węże ssące 110 mm - 2 szt. x

min 4 m..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego do wysokości 10%

wartości zamówienia podstawowego w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że przewidziany w

dokumentacji przetargowej zakres zamówienia jest niewystarczający.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.11.40.00-9, 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie co najmniej dwie dostawy samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji o

wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł każda.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się brakiem zaległości w opłacaniu

należnych podatków i składek.
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące okoliczności, które mogą

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: I.

Zmiany natury ogólnej, w szczególności: a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją

przedmiotu umowy, b) zmiana numerów kont bankowych, c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, d)

Wprowadzenie lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót. e) Zmian w zakresie rozliczeń

warunków płatności zawiązanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. II).

Zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o

zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. III.

Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1). zmiana umowy w zakresie
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podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z SIWZ 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 4) zmiany

uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy zaistnieje inna okoliczność

prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy

zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.bialobrzegi.pl/zwik

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Wodociągów i

Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.05.2015

godzina 09:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach 26-800

Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym został przewi-dziany do

dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 (Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

powyżej 15 tys. RLM), priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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