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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115080-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Młoteczno: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
2023/S 040-115080

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ 
SP. Z O.O.
Adres pocztowy: 14-500
Miejscowość: Młoteczno
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Mirkowski
E-mail: perig@perig.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.perig.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-
b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o.

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia 
kanalizacji.
Numer referencyjny: PERIG ZP.02.2023

II.1.2) Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego do 
hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości 
( ścieki, osady denne ) do zbiornika osadu, składającego się z podwozia dwuosiowego z napędem 4x2 
o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 18 ton, zabudowy ciśnieniowo-ssącej ze zbiornikiem o 
pojemności całkowitej 7 m3 i wyposażenia.
Samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych na 
terytorium Polski zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 988 z późn. zm. ) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 
2022 ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144500 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego do 
hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości 
( ścieki, osady denne ) do zbiornika osadu, składającego się z podwozia dwuosiowego z napędem 4x2 
o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 18 ton, zabudowy ciśnieniowo-ssącej ze zbiornikiem o 
pojemności całkowitej 7 m3 i wyposażenia.
Samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych na 
terytorium Polski zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 988 z późn. zm. ) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 
2022 ).
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, w ramach naboru wniosków: Wstępna Promesa Nr Edycja NR 01/2021/8735/PolskiLad

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców: 1) w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 
wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp., na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 
31 lipca 2014 r. ,2) wna podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, w tym warunki zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ (ze 
względu na ograniczenia techniczne (nie zależne od Zamawiającego) Zamawiający nie umieścił tekstu 
wskazanego załącznika)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2023
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający na podstawie art. 139 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego 
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Zamawiający działając w trybie art. 139 ustawy Pzp przewiduje możliwość żądania JEDZ (załącznik nr 4) 
wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
2) W związku z zapisem punktu powyższego wszyscy Wykonawcy ubiegający się do udzielenia niniejszego 
przedmiotu zamówienia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 A do SWZ.
3) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 2 do SWZ.
4) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Załącznik nr 3 do SWZ.
5) Przedmiotowe środki dowodowe tj.,:
Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim.
Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowy na zasadach 
wskazanych w art. 107 ustawy Pzp.
3) W celu dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa 
Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na 
dzień złożenia oświadczenia:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – Załącznik 
nr 4 do SWZ
oraz następujących podmiotowych środków dowodowych wymaganych od Wykonawcy:
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej - (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ).
3) Oświadczenia wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust.1 ustawy Pzp - (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).
4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
– sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2023
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